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Z GMINY. Feralny piątek

Karambol w Siennicy 
Dwa groźne wydarzenia drogowe miały miejsce w Nasielsku w piątek, 22 lipca. Najpierw około godziny 13. tuż za gra-
nicami miasta na drodze powiatowej Nasielsk–Pomiechówek doszło do kolizji czterech pojazdów. W miejscu tym droga 
jest równa i prosta. Od Nasielska w stronę Pomiechówka jechały trzy ciężarówki. Kiedy pierwsza z nich, scania z nacze-
pą, próbująca ominąć stojącego przy krawędzi jezdni żuka zatrzymała się, aby przepuścić jadącą z przeciwka półcięża-
rówkę marki mercedes, wpadł na nią ciężarowy mercedes benz. Na niego najechała wywrotka man. W kolizji ucierpiał 
również jadący z przeciwka, swoim pasem, wspomniany mercedes nasielskiej firmy brukarskiej KABA. 
Z ustaleń policjantów wynikało, że kierowca mana z naczepą nie dostosował prędkości do warunków drogowych i uderzył w poprzedzają-
cego go mercedesa, a ten w scanię z naczepą. W wyniku uderzenia ciężarówki przemieściły się i uderzyły w nadjeżdżającego z naprzeciw-
ka mercedesa sprintera. W efekcie cztery pojazdy zostały uszkodzone, a jeden z kierowców lekko ranny. 

Z MIASTA

Cuchnie  
w centrum 
– Po ulewach przez nasze po-
dwórko woda płynie ławą i za-
trzymuje się przy ogrodzeniu, nie 
ma szans, żeby przejść. A z dru-
giej strony wybija szambo i aż 
pod drzwi wejściowe podchodzi 
nam śmierdząca fekaliami woda 
– mówią mieszkańcy budynku 
przy ul. Warszawskiej 12. – Cały 
czas śmierdzi straszliwie, tak że 
nie można otwierać okien od po-
dwórka. A jak zawieje wiatr, to i 
na podwórku trudno wytrzymać 
– dodają. 
Podwórko jest utrzymane schlud-
nie. Wysoki żywopłot oddziela je 
od działki należącej do GS-u. A 
pod nim jest ładnie zagospoda-
rowane miejsce do wypoczynku 
i piaskownica dla dzieci. Korzysta 
z niej kilkoro maluchów. Niestety, 
tego lata jest ona systematycznie 
zalewana przez brudną wodę, któ-
ra, kiedy już opadnie, zostawia po 
sobie śmierdzący szlam. To spędza 
sen z powiek rodzi-
com dzieci. 

Wrzosowa tonie

str. 3
Nieoceniony wolontariat

str. 12
Przykre przebudzenie

str. 16



2 5–18 sierpnia 2011Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna, Agata Wojtko, Katarzyna Tyc, Marek Stamirowski,  
Marek Tyc, Paweł Kozłowski.
Współpracownicy: Dariusz Majewski, Andrzej Zawadzki, Tomasz Zawadzki, Adam Stamirowski, Monika Orłowska,  
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Ewa Komajda, Agnieszka Żurawska, Joanna Leszczyńska, Kamil Mazurkiewicz.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie 
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i zmian tytułów w na-
desłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń.

Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

INFORMACJA 
WAŻNA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH  

ŚWIADCZENIA RODZINNE Z MIEJSKIEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU

Prosimy o dostarczenie zaświadczeń szkolnych uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych lub z uczelni szkoły wyższej (w wypadku dzieci niepeł-
nosprawnych) w terminie do 15 września 2011 r. 
Dokumenty należy składać w MOPS, pokój nr 10, na parterze budynku 
(siedziba Urzędu Miejskiego, przy ul. Elektronowej 3).

Pozory mylą, dowód nie
W lipcu br. gmina Nasielsk dołączyła do ogólnopolskiej kampanii 
edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”.
„Pozory mylą, dowód nie” to ogólnopolska kampania edukacyjna, 
zainicjowana w 2009 r. przez Związek Pracodawców Przemysłu Pi-
wowarskiego – Browary Polskie i Komendę Główną Policji. Jej za-
daniem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży 
w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza 
pełnoletniości upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. 
Cel kampanii to ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepeł-
noletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wie-
kowej.
Kampania „Pozory mylą, dowód nie” 2011 oparta jest na założeniu 
bezpośredniego zaangażowania w nią społeczności lokalnych na po-
ziomie gminy, a w szczególności:
 a. urzędów gminy,
 b. lokalnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 c. lokalnych stowarzyszeń i ruchów na rzecz trzeźwości oraz od-
powiedzialności obywatelskiej,
 d. rodziców osób niepełnoletnich.
Koncept zakłada dostarczenie społecznościom lokalnym – za po-
średnictwem samorządów – gotowego, zestandaryzowanego pro-
jektu edukacyjno-promocyjnego, którego realizacja doprowadzić 
ma do ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim 
oraz eliminacji spożycia alkoholu w tej grupie wiekowej.
Projekt stanowi bazę dla lokalnych działań, które ustawowo realizują 
gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaś jego 
standaryzacja pozwoliłaby na głębsze analizy porównawcze w ob-
szarach:
 a. stanu wyjściowego sprzedaży alkoholu osobom niepełnolet-
nim,
 b. działań, jakie podjęto w celu wyeliminowania tego problemu,
 c. efektów tych działań.
Podobnie jak w latach 2009–2010 partnerem tegorocznej kampanii 
„Pozory mylą, dowód nie” jest Komenda Główna Policji .
Na terenie gminy Nasielsk podmiotem odpowiedzialnym za realiza-
cję kampanii jest Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. 
Elektronowa 3. W ramach kampanii przygotowany jest pakiet mate-
riałów i standardów działań. W skład pakiety wchodzą:
 a. przewodnik informujący o programie „Pozory mylą, dowód 
nie”, założeniach jego tegorocznej edycji oraz o sposobie imple-
mentacji projektu na poziomie gminy;
 b. plakat zwracający uwagę na problem sprzedaży alkoholu oso-
bom małoletnim (do dystrybucji w punktach sprzedaży alkoholu);
 c. ulotka edukacyjna, instruująca, jak powinien zachować się 
sprzedawca, gdy ma wątpliwości co do wieku osoby chcącej kupić 
alkohol (do dystrybucji w punktach sprzedaży alkoholu);
 d. naklejka samoprzylepna informująca, że alkohol sprzedaje się 
tylko osobom, które ukończyły 18 lat (do dystrybucji w punktach 
sprzedaży alkoholu);
 e. f ilm instruktażowy nt. prawidłowego zachowania się sprze-
dawców w wątpliwych przypadkach (przeznaczony do prezentacji 
w trakcie szkoleń dla właścicieli sklepów i sprzedawców);
 f. broszura informacyjno-edukacyjna dla rodziców nt. picia al-
koholu przez osoby niepełnoletnie oraz kluczowej roli rodziny 
i wychowania w zapobieganiu temu zjawisku (do dystrybucji wśród 
rodziców za pośrednictwem szkół lub poprzez inne kanały wskaza-
ne np. przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.

W s i e rp n i u  M i e j sko -
- G m i n n a  K o m i s j a 
Rozwiązywania Prob-
l e m ó w  A l ko h o l o -
w yc h w N a s i e l sku 
r o z p o c z n i e  c y k l 
szkoleń dla sprze-
dawców alkoholu 
oraz dystrybucję 
p lakatów i  mate-

riałów informacyjnych.
Szczegółowe informacje o kampanii można 

uzyskać w Miejsko-Gminnej Komisj i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Nasielsku (siedziba Urzędu Miejskie-
go, pokój 107) lub na stronie www.pozorymylą.pl.

Jarosław Chyliński
przewodniczący MGKRPA

INFORMACJA

Utrudnienia w ruchu
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w sobotę, 20 sierpnia 2011 
r. w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane  
z 91. rocznicą bitwy nad Wkrą. W związku z powyższym nastąpi za-
mknięcie odcinka drogi w Borkowie w godzinach 16.00–20.00.
Objazd od strony Pomiechówka w kierunku Borkowa: w Borkowie skręt 
w lewo w ulicę Polną, następnie przy figurce skręt w prawo (kierunek 
na Nowiny), w Nowinach skręt w prawo w kierunku ul. Wspólnej w Bor-
kowie.
Objazd do Pomiechówka: przez Lelewo, Zaborze, Miękoszyn, Toruń 
Włościański, Goławice.
ZA UTRUDNIENIA W RUCHU PRZEPRASZAMY.

Z MOPS

Zmiany w becikowym
Wszystkie przyszłe mamy i panie, które planują dziecko, powinny wiedzieć 
o tym, że od nowego roku ulegają zmianie zasady ustalania prawa do dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia dziecka. 
Ponownie będzie ona uzależniona od przedstawienia przez osobę ubiegającą się za-
świadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 
10. tygodnia ciąży do porodu.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, nazywana często becikowym, 
przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka 
oraz od dochodu rodziny. Jej wysokość to 1000 zł na dziecko i jako świadczenie rodzinne 
jest to kwota wolna od podatku. Becikowe przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi 
prawnemu dziecka. 
Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć pisemny wniosek w ośrodku pomocy społecznej 
w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Przypomnijmy, że zmianę tę wprowa-
dzono w czerwcu 2007 r. – wcześniej obowiązywał termin 3 miesięcy. Wniosek złożony 
po terminie nie jest rozpatrywany. 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty stwierdzające tożsa-
mość osoby ubiegającej się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny 
dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie, 
że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe, np. przez drugiego z rodziców, 
zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi co najmniej jedną wizytę ciężarnej u lekarza 
ginekologa lub położnej.
Od listopada 2009 r. do otrzymania becikowego wymagane było przedstawienie 
zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką medyczną przez okres co 
najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. Ale wymóg ten został zawieszony na dwa 
lata do 31 grudnia 2011 r., czyli obowiązywać będzie już od stycznia 2012 r. Wtedy osoba 
ubiegająca się o becikowe będzie musiała przedstawić zaświadczenie potwierdzające 
fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa – w każdym trymestrze ciąży. Wzór 
zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dn. 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą 
w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, oraz wzoru zaświadcze-
nia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234)
Jak przedstawiają się statystyki w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, którego 
pracownicy zajmują się wypłacaniem tych świadczeń? 
W 2008 r. z becikowego skorzystało 234 osoby. W tym samym roku z dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, który wynosi także 1000 zł, a którego wypłata 
jest uzależniona od dochodów przypadających na jednego członka rodziny (504 zł/
na osobę netto), skorzystało 140 osób. W 2009 r., kiedy obowiązywało przedstawianie 
zaświadczenie, że kobieta była pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży do porodu, 
z jednorazowej zapomogi (becikowego) wypłacono 222 osobom, a dodatek otrzymały 
103 osoby. W kolejnym, 2010 r., gdy zapomogę można było dostać bez zaświadczenia 
o pozostawaniu pod opieką od 10. tygodnia ciąży – skorzystało z niej 239 osoby, zaś 
z dodatku 120 osób. Do czerwca br. zapomogę otrzymało już 56 osób, zaś dodatek 111.
Dane dowodzą, że mamy w naszej gminie na ogół świadomie podejmują decyzję 
o macierzyństwie i już od pierwszych tygodni ciąży regularnie uczęszczają do lekarzy 
ginekologów. Wyjątki stanowią młode dziewczęta (15–17 lat) i panie, które mają już 
kilkoro dzieci, zazwyczaj dość późno decydują się na wizytę u ginekologa. Co prawda 
dodatek do zasiłku – 1000 zł i becikowe – 1000 zł to w sumie niewielka kwota na 
najpotrzebniejsze rzeczy dla malucha, ale skoro przysługują, warto się o nie ubiegać.
Środki na świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, zarówno na dodatek do zasiłku 
rodzinnego, jak i na zapomogą, pochodzą z budżetu państwa (Ministerstwo Pracy 
i Polityki Socjalnej).

(i.)
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Gminna Spółdzielnia  
„Samopomoc Chłopska” 

w Nasielsku  
przy ul. Warszawskiej 2  

tel. 23 691 27 19, fax 23 691 25 34  
kom. 531 881 222; 531 881 555  
e- mail: gs@nasielsk.com.pl

OFERUJE
• Pieczywo bez polepszaczy i konserwantów, wypieki z własnej 
PIEKARNI; tel. 23 69 12 722.
• Sprzedaż mebli wysokiej klasy, profesjonalne doradztwo, kata-
logowy wybór mebli, sprzedaż na raty, dowóz. SALON MEBLOWY,  
ul. Warszawska 15/17; tel. 23 691 24 41.
• Sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych w placów-
kach handlowych na terenie miasta.

INFORMUJE
• Od dnia 7 czerwca 2011 roku (do odwołania) w każdy wtorek, 
czwartek i sobotę będzie sprzedawane pieczywo z samochodu do-
stawczego w miejscowości Cieksyn - na placu Spółdzielni (naprzeciw-
ko bramy wjazdowej do szkoły) w godzinach: 12:00-13:00.

• Wydzierżawimy pomieszczenia w biurowcu przy ul. Warszaw-
skiej 2 (góra) 100 m2.
• Od dnia 1 grudnia 2011 roku w tym samym budynku wydzierża-
wimy pomieszczenia o pow. 120 m2 (dół).
• Posiadamy jeszcze dwa pomieszczenia magazynowe w Starych 
Pieścirogach ul. Sikorskiego 14 pod działalność usługową.
• Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert 
pisemnych w sekretariacie spółdzielni od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-14:00.

R E K L A M A

R E K L A M A

Z GMINY
Partner konsorcjum firma Feroco S.A. informuje, że na modernizowa-
nej linii kolejowej E65 Warszawa–Gdynia, odcinek Modlin–Nasielsk, za-
mknięty będzie przejazd kolejowy we wsi Studzianki (km linii kolejowej 
55,894) w związku z budową wiaduktu drogowego. 
Objazd z kierunku Czajki poprowadzono (wg zatwierdzonego Projek-
tu Czasowej Organizacji Ruchu nr 105/C/2011) przez Nowe Pieścirogi, 
Mogowo, Budy Siennickie do Studzianek. Objazd od Studzianek popro-
wadzono w odwrotnej kolejności. 
Zamknięcie obowiązywać będzie od godziny 12.00 dnia 18.07.2011 r. 
do dnia 30.11.2011 r. całodobowo.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wrzosowa tonie
Ulewne deszcze spowodowa-
ły podtopienia wielu domów  
na ul. Wrzosowej w Nowych Pieś-
cirogach.
Najbardziej zalane wodą są pose-
sje znajdujące się najbliżej wyjazdu 
z Wrzosowej w stronę ulicy Ma-
kowej. Jednak ludzie mieszkający 
nieco ,,wyżej” również ucierpieli 
z powodu wody gromadzącej się 
w piwnicach domów czy w ogro-
dach i na podwórkach. 
W najbardziej poszkodowanych 
przez ulewę domostwach duża 
warstwa wody utrudnia przemiesz-
czanie się po podwórku, ponieważ 
wszystko dosłownie ,,pływa”, a tra-
wa w ogródkach przypomina pola 
ryżowe. Warto dodać, że miejscami 
na biegnącej przez Wrzosową dro-
dze opady utworzyły duże i niekie-
dy dość głębokie kałuże. 
Czy taka sytuacja ma miejsce 
p i er wsz y ra z?  Jak  mówi  j e d-
na z mieszkanek: – Podobnie 
było w zeszłym roku, ale nigdy 
wcześniej nie było takiej sytuacji. 
Wtedy tak nas zalało, że woda 
stała na podwórku przez ki lka 
miesięcy. Dla niej i dla wielu in-
nych mieszkańców stojąca woda 
jest bardzo uciążliwa. – Do tej 
pory ziemia jakoś przyjmowała 
opady, ale w końcu i nam zalało 
ogródek. Moja mama wcześniej 
go opieli ła, a teraz przez wodę 
wszystko gnije i nic nie będzie 
chciało rosnąć – opowiada.

Jak sobie na co dzień radzą lu-
dzie, gdy na podwórkach zale-
ga woda? – Żeby móc się jakoś 
poruszać, kładziemy sobie różne 
kładki, np. z drewnianych palet, 
żeby można było po tym wszyst-
kim jakoś przejść  – opowiada 
mieszkaniec Wrzosowej .  Póki 
co nie nikt nie wzywał tu straży 
pożarnej do wylewania wody, 
każdy próbuje sobie radzić na 
własną rękę. Nie wiadomo, jak 
b ęd zie  p óźn ie j , 
ponieważ warun-
ki atmosferyczne 
są  nadal  n ieko -
rzystne.
Czy za tak i  stan 
rzeczy odpowia-
dają tylko warun-
k i  p o g o d o w e ? 

Niektórzy mieszkańcy twierdzą: 
– To, co u nas się teraz dzieje, to 
wina dużych opadów deszczu – 
mówi właściciel bardzo zalanego 
podwórka na Wrzosowej. Ale inni 
uważają, że powodem takiej sytu-
acji jest także niedrożna kanaliza-
cja oraz brak melioracji. A na razie 
wszyscy patrzą w niebo licząc na to, 
że w końcu zaświeci słońce.

(p)

Z GMINY

Pozostałości po oznakowaniu 
Przejazd kolejowy w Chlebiotkach, z którego korzystają oko-
liczni mieszkańcy dojeżdżający do pracy bądź jadący na zaku-
py, jest oznakowany dość prowizorycznie, na co zwrócili nam 
uwagę Czytelnicy ŻN. 
Znak stop, nakazujący zatrzymanie się przed przejazdem, odwró-
cony jest o 180 stopni i za chwilę opadnie na ziemię. Drugi znak, 
krzyż św. Andrzeja informujący o zbliżaniu się do przejazdu kolejo-
wego jednotorowego, sprawia wrażenie, jakby był prowizorką. Za-
mocowany jest na kawałku brzozy, na którym wisi pogięta resztka 
znaku informującego o niebezpiecznym miejscu.
Warto zadbać o to miejsce, ponieważ już wkrótce może zostać zamknięty przejazd kolejowy w Pieścirogach, 
gdzie prowadzone są prace przy budowie wiaduktu, a wtedy z pewnością zwiększy się natężenie ruchu tą trasą. 

(k)
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Kronika OSP
27.07 jednostka OSP Psucin wy-

jeżdżała do usunięcia zwalonego 

przez wichurę drzewa, które zata-

rasowało drogę w Goławicach II.

27.07 jednostka OSP Nasielsk wy-

pompowywała wodę z zalanego 

komisariatu policji przy ul. Koś-

ciuszki.

R E K L A M A

Z POLICJI

Jechał na 
promilach 
W poniedziałek, 25 lipca po godz. 
12:00. do policjantów dotarła in-
formacja, że w Zaborzu kierowca 
skody octavii uderzył w prywatne 
ogrodzenie, a następnie odjechał 
z miejsca zdarzenia. Uszkodzone 
auto i jego kierowcę mundurowi 
znaleźli w Studziankach. Badanie 
alkomatem wykazało Mirosławo-
wi Cz. 3,3 promila alkoholu w or-
ganizmie. 
Policjanci z komisariatu w Nasielsku 
sporządzili niezbędną dokumenta-
cję ze zdarzenia, a następnie prze-
kazali 45-latka pod opiekę rodzinie. 
Mężczyzna na razie ma zabezpie-
czone prawo jazdy, w najbliższym 
czasie będzie odpowiadał za swo-
je nieodpowiedzialne zachowanie. 
O tym, jaką poniesie karę, zadecy-
duje sąd. Za jazdę pod wpływem 
alkoholu grozić mu może kara na-
wet dwóch lat więzienia. 

za: www.kppnowydwor.pl

Z GMINY

Z MIASTA

Nerwowo  
na POW
W piątek, 29 lipca tuż w godzi-
nach największego porannego 
ruchu samochodów i pieszych 
(ok. godz. 7.) na skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki, Warszawskiej i POW 
awarii uległ potężny TIR sieci 
handlowej TESCO. Zatrzymał się 
na światłach na ul. POW i dalej już 
nie mógł jechać. Kierowca zosta-
wił samochód bez świateł awaryj-
nych (być może wskutek awarii 
system nie działał) i gdzieś poszedł 
(być może szukać pomocy). Na-
ganne jest to, że nie postawił też 
trójkąta ostrzegawczego.
Skrzyżowanie momentalnie za-
częło się korkować. Rosły kolejki 
pojazdów na ul. POW, Kościusz-
ki, Warszawskiej i Kilińskiego. Po-
wiadomiono o zdarzeniu policję, 
a kiedy nikt się długo nie pojawiał, 
trzech mężczyzn próbowało zor-
ganizować ruch na skrzyżowaniu. 
Pracownik sąsiadującej ze skrzy-
żowaniem budowy oznakował 
TIR-a z przodu i tyłu oznakowa-
nymi płotkami. 
Sytuacja była trudna. TIR stał na 
samym środku jezdni i zasłaniał 
też światła. Z prawej (po chodniku) 
i lewej strony musiały go omijać 
nie tylko samochody osobowe, 
ale i potężne samochody cię-
żarowe. Na szczęście większość 
kierowców życzliwie odnosiła się 
do cywilnych osób kierujących 
ruchem i jechała zgodnie z ich 
wskazaniami. Sytuacja szybko 
została opanowana i po pewnym 
czasie ruch odbywał się prawie 
normalnie. 
Szkoda tylko, że sytuacja awaryj-
na trwała bardzo długo, bo około 
dwóch godzin.

xyz

Spłonęły zwierzęta i budynki 
W nocy z 22 na 23.07 
strażacy z OSP Jacko-
wo, Psucina i Nasielska 
o ra z  z a s t ę p  J e d n o s t-
ki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Nowym Dworze Maz. 
brali udział w gaszeniu po-
żaru zabudowań w Broni-
ku. Pożarem objęte były 
zabudowania gospodar-
cze i strażacy walczyli, by 
ogień nie objął położo-
nego w pobliżu budynku 
mieszkalnego. Podczas 
gaszenia pożaru zawali-
ła się drewniana stodo-
ła. Natomiast w budynku 
gospodarczym spłonę-
ły znajdujące się tam trzy 
kozy oraz stojący na łańcuchu pies. Akcja gaśnicza trwała ok. 3 godzin. Na miejsce zdarzenia przybyła także na-
sielska policja, która wyjaśnia okoliczności powstania pożaru i ewentualny udział osób trzecich. (red.)

Feralny piątek 
Dwa groźne wydarzenia drogowe 
miały miejsce w Nasielsku w piątek, 
22 lipca br. Najpierw około godziny 
13. tuż za granicami miasta na drodze 
powiatowej Nasielsk–Pomiechówek 
doszło do kolizji czterech pojazdów. 
W miejscu tym droga jest równa 

i prosta. Od Nasielska w stronę Po-
miechówka jechały trzy ciężarówki. 
Kiedy pierwsza z nich, scania z na-
czepą, próbująca ominąć stojącego 
przy krawędzi jezdni żuka zatrzymała 
się, aby przepuścić jadącą z przeciw-
ka półciężarówkę marki mercedes, 
wpadł na nią ciężarowy mercedes 
benz. Na niego najechała wywrotka 
man. W kolizji ucierpiał również jadą-
cy z przeciwka, swoim pasem, wspo-
mniany mercedes nasielskiej firmy 
brukarskiej KABA. 
Z ustaleń policjantów wynikało, że 
kierowca mana z naczepą nie dosto-
sował prędkości do warunków dro-
gowych i uderzył w poprzedzającego 
go mercedesa, a ten w scanię z nacze-
pą. W wyniku uderzenia ciężarówki 
przemieściły się i uderzyły w nadjeż-
dżającego z naprzeciwka mercedesa 
sprintera. W efekcie cztery pojazdy 
zostały uszkodzone, a jeden z kierow-
ców lekko ranny. 
Na szczęście nikt nie odniósł żad-
nych poważnych obrażeń. Podczas 
sprzątania pojazdów z drogi doszło 
do zapalenia się pojazdu marki man. 
Strażacy przy użyciu środka piano-
twórczego ugasili pożar. Wszyscy 
kierujący byli trzeźwi.

Policjanci, wyjaśniając okoliczno-
ści kolizji, ustalili sprawcę zdarzenia, 
na którego nałożyli mandat karny. 
Utrudnienia w ruchu trwały kilka go-
dzin. W tym czasie mundurowi kie-
rowali ruchem i puszczali wahadłowo 
nadjeżdżających kierowców.

Kiedy jeszcze na tej drodze trwa-
ła akcja ratownicza, nadszedł sygnał 
z centrum miasta, że na rozwidleniu 
drogi wojewódzkiej w kierunku Płoń-
ska i Naruszewa, w okolicy Domu 
Pomocy Społecznej, doszło do ko-
lejnego wypad-
ku. Pod naczepę 
olbrzymiej cięża-
rówki volvo dostał 
się mężczyzna. 
Szedł on w kie-
runku miasta pra-
wą stroną drogi. 
Po tej stronie ulicy 
nie ma chodni-
ka, jest zaś w tym 
miejscu skarpa. 
Jadąca od strony 
Płońska długa ciężarówka zakręca-
ła na drogę idącą w stronę Narusze-
wa. Być może podążający w stronę 
miasta mężczyzna nie spodziewał się 
tego manewru. Mógł też nie widzieć 
świateł pojazdu. To bardzo trudny 
do pokonania zakręt, skrzyżowanie 
w tym miejscu ma kształt liter Y. 
Szczęściem w nieszczęściu jest to, że 
kierowca zatrzymał pojazd i nie do-
szło do najgorszego. Ranny odniósł 
jednak ciężkie obrażenia i został prze-
wieziony do szpitala w Płońsku. 

Na marginesie tych zdarzeń warto za-
uważyć, że w Nasielsku niepomiernie 
wzrósł ruch samochodów ciężaro-
wych, i to tych o wielkiej masie (nawet 
do 60 ton). Wiąże się to z budową kil-
ku wiaduktów. Przez Nasielsk jadą też 
ciężarówki wiozące kruszywo na bu-

dowę autostrady A-2. Wiele 
TIR-ów jadących dotąd po-
pularną siódemką, teraz, po 
wprowadzeniu opłat dla sa-
mochodów ciężarowych, 
wybiera drogi przez Nasielsk. 
Sytuacja dotąd była niebez-
pieczna, a teraz jest więc tra-
giczna. 
Potrzebę budowy obwod-
nicy Nasielska widzieli już 
Niemcy w czasie, gdy przez 
wojenną „kadencję” rzą-
dzili naszym miastem. Po-
stulowali to też niektórzy 
radni samorządowi po roku 
1990. Wiedząc, że na ob-
wodnicę będzie brakowało 
pieniędzy, sugerowali budo-

wę dróg alternatywnych, aby wy-
prowadzić ruch ciężkich pojazdów 
z centrum miasta. Jest to aktualne do 
dzisiaj, będzie aktualne i jutro. Nawet 
gdy skończy się budowa wiaduktów, 
a autostradami pomkną wreszcie sa-

mochody, ruch przez Nasielsk się 
nie zmniejszy. Wystarczy spojrzeć 
na mapy drogowe i kierunki prze-
mieszczania się ludzi i towarów.
I jeszcze jedno spostrzeżenie. Te 
ciężkie pojazdy jeżdżą wyjątkowo 
niebezpiecznie, a to, w pierwszym 
rzędzie znaczy, że za szybko i za 
blisko siebie. Niektóre też są chyba 
mocno przeładowane.

xyz

fot. D. Majewski

fot. D. Majewski

fot. A. Zawadzki
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Z GMINY

Pupile jak rzeczy
– Wiem, że zaczęły się wakacje, bo znowu po naszej ulicy biegają bez-
pańskie zwierzaki. Tak jest co roku. Najpierw samochód zatrzymuje się 
na chwilę, potem drzwi się zatrzaskują i auto odjeżdża, a za parę minut 
słychać szczekanie i skowyt psa. Potem pies czy kot błąka się od domu 
do domu, bo szuka swoich opiekunów. To są zadbane zwierzaki, któ-
rych ludzie pozbywają się w wakacje, bo może chcą jechać na urlop lub 
po prostu już się nacieszyli pupilem – mówi pani Beata z Siennicy. – To 
straszne, że ludzie są tak bezduszni i że traktują żywe istoty jak rzeczy. 
Co roku szukamy z sąsiadami domu dla porzuconych zwierząt, to już 
plaga – dodaje.

Ten problem nie dotyczy tylko Siennicy, takie historie bardzo często 
zdarzają się na obrzeżach naszego miasta. Podrzucony zwierzak nie 
może odnaleźć domu i wałęsa się po ulicy. Jeśli nie potrąci go samo-
chód, a dobrzy ludzie dadzą jeść albo się nim zaopiekują, to przetrwa. 
Ale jeśli nikt mu nie pomoże, to po prostu ginie. 

Pani Beata podkreśla, że jest jeszcze jeden problem – Moje dzieci strasz-
nie przeżywają to, że zwierzakom dzieje się krzywda. Są nauczone tego, 
że należy się nimi opiekować. Nie są w stanie zrozumieć, że można je 
wyrzucić – dodaje. 

Brak odpowiedzialności ludzi i bezkarność za porzucanie zwierząt czy 
znęcanie się nad nimi to w naszym społeczeństwie codzienność. Nie-
stety bez radykalnych, usankcjonowanych prawem działań nie da się jej 
zmienić. Ale może warto w naszej gminie poważnie zastanowić się nad 
tym niekontrolowanym, tak na wsiach jak i w mieście, tematem i podjąć 
działania zmierzające do obowiązkowego chipowania zwierząt, a może 
też ich sterylizacji. Chociaż pewnie najbardziej przydałaby się jakaś edu-
kacja naszego lokalnego społeczeństwo ucząca nas wszystkich empatii 
i wrażliwości na krzywdę zwierząt. 

(i.)

Z MIASTAZ MIASTA

Cuchnie w centrum 
– Po ulewach przez nasze podwór-
ko woda płynie ławą i zatrzymuje 
się przy ogrodzeniu, nie ma szans, 
żeby przejść. A z drugiej strony wy-
bija szambo i aż pod drzwi wejścio-
we podchodzi nam śmierdząca 
fekaliami woda – mówią mieszkań-
cy budynku przy ul. Warszawskiej 
12. – Cały czas śmierdzi straszliwie, 
tak że nie można otwierać okien 
od podwórka. A jak zawieje wiatr, 
to i na podwórku trudno wytrzy-
mać – dodają. 
Podwórko jest utrzymane schlud-
nie. Wysoki żywopłot oddziela 
je od działki należącej do Gmin-
nej Spółdzielni  „ Samopomoc 
Chopska”. A pod nim jest ładnie 
zagospodarowane miejsce do wy-
poczynku i piaskownica dla dzieci. 
Korzysta z niej kilkoro maluchów. 
Niestety, tego lata jest ona syste-
matycznie zalewana przez brudną 
wodę, która, kiedy już opadnie, zo-
stawia po sobie śmierdzący szlam. 
To spędza sen z powiek rodzicom 

dzieci. 
– W piaskownicy woda stoi po 
deszczach nawet na kilkadziesiąt 
centymetrów. Boimy, że dzieci 
nam się potrują fekaliami – mówi 
pan Zbigniew. – Jak wszystko wy-
schnie, to można wytrzymać, ale 
kiedy pada to sytuacja się powta-
rza. A w tym roku jest naprawdę 
wyjątkowo mokro. Byliśmy wszę-
dzie: i u burmistrza, i w ZGKiM, i w 
Spółdzielni, niestety bez efektu – 
dodaje. 
Cuchnąca gnojówką woda do-
skwiera także sąsiadom z budynku 
14a, ponieważ wejście dla budyn-
ków 12 i 14a przy ul. Warszaw-
skiej prowadzi przez jedną bramę 
i właściwie jest to jedno wspólne 
podwórko rozdzielone jedynie 
stojącymi na środku tzw. komórka-
mi. A ponieważ jest ono pochyłe, 
woda spływa z ulicy w dół, żłobiąc 
korytarze także pod wjazdem, któ-
ry jest pokryty betonem. 
– Woda nas podmywa. Owszem, 
łatają tu dziury, zasypują je pia-
skiem, nakładają betonowe łaty, 
ale pod spodem są głębokie dziury. 
Boimy się, że w każdej chwili wjazd 
może się po prostu zapaść, a bu-
dynek złoży się jak domek z kart. 
Szczególnie narażony na to jest ten 
łącznik nad bramą – mówią miesz-
kańcy z obu kamienic. 
Rzeczywiście w wyrwie znajdu-
jącą się w wybetonowanej bramie 

spokojnie mieści się cały 
trzonek od szczotki. Pod 
spodem jest przestrzeń. 
Do tego na zewnętrznych 
ścianach budynków widać 
już wyraźne pęknięcia. 
–  B u dyn ki ,  w  któ ryc h 
mieszkamy, osiadają i za-
padają się. Nawet te nie-
d a wn o  r e m o n to wa n e 
pękają – mówią i doda-
ją, że najlepiej tę sytuację 
widać w sklepie mięsnym 
przy ul. Warszawskiej 14a. 
Drzwi do sklepu otwierają 
się z trudem, a wokół nich 
pęknięcia, które ciągną się 
przez całą szerokość po-
mieszczenia. Widać je na 
podłodze i suficie.
– Niedawno wymienialiśmy drzwi, 
ale już jest to samo, opuściły się 
znowu. Boimy się o siebie i o na-
szych klientów, przecież w każdej 
chwili tu się może coś stać – oba-

wia się pani Anna. – Od 2008 r. 
sytuacja stała się naprawdę nie-
bezpieczna, wtedy rozpoczęliśmy 
pisanie pism do Urzędu Miejskiego 
i ZGKiM. Jak na razie nic w tej kwe-
stii nie zostało zrobione – mówi i 
dodaje, że dysponuje ekspertyza-
mi budowlanymi stwierdzającymi, 
że całej sytuacji winna jest wadli-
wa kanalizacja: 
– Kiedy ten bu-
dynek zakupili-
śmy od gminy, 
wymieni l i śmy 
w nim jedynie 
okna, n ie bu-
rzyl i ś my żad-
nych śc ianek, 
więc konstruk-
cja budowlana 
nie została na-
ruszona. Skąd 
więc pęknięcia? 
N a  s z c z ę ś c i e 
zasypaliśmy piwnicę, w przeciw-
nym razie pewnie już dawno ścia-
ny by się rozjechały – mówi.
Problemy mieszkańców ul. War-
szawskiej 12 i 14a są znane tak w 
Zarządzie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, jak i urzędnikom 
nasielskiego magistratu. 
Jeśli chodzi o wybijające po ulew-
nych deszczach szambo Albert 
Kołodziejski, dyrektor ZGKiM wy-
jaśnia – ZGKiM poinformował o tej 
sprawie Urząd Miejski i wnioskował 

o wyłączenie z eksploatacji kolek-
tora ogólnospławnego, który naj-
prawdopodobniej jest przyczyną 
zaistniałych zdarzeń.
W kwestii pękania ścian w budyn-
kach przy ul. Warszawskiej dyrek-
tor ZGKiM stwierdza, iż niezbędne 
jest wykonanie ekspertyzy, która 
wskaże konkretne przyczyny takiej 
sytuacji. Co do tego, że niezbędne 
jest zajęcie się problemem funk-
cjonowania tu kanalizacji sanitarnej, 
nikt nie ma wątpliwości.
– Tak naprawdę żaden remont 
kanalizacji sanitarnej nie rozwiąże 
tego problemu. Trzeba wykonać 
małą lokalną pompownię ście-
ków i podłączyć te dwa budynki 
do studzienki ściekowej przy uli-
cy Warszawskiej – wyjaśnia Rado-
sław Kasiak, kierownik Wydziału 
Inwestycji, Zamówień Publicznych 
i Programów Strukturalnych nasiel-
skiego UM. – W tej chwili jest już 
przygotowywana dokumentacja 
projektowa tej inwestycji wraz z 
kosztorysem. W tym roku na pew-
no powstanie projekt, który będzie 
nas kosztował 3,5 tys. zł – dodaje.
Wysoki poziom wód gruntowych, 
ulewne deszcze to jedno, a dru-
gie to brak kanalizacji deszczowej 
i drożnej kanalizacji sanitarnej w 
centrum naszego miasta. Ta, która 

jest i jeszcze działa, pamięta praw-
dopodobnie początek ubiegłego 
stulecia. Do tego dochodzi wzmo-
żony ruch ciężkich samochodów 
po drogach biegnących niemal tuż 
pod oknami starych kamienic, nic 
dziwnego więc, że zaczynają one 
pękać. Sprawnie działająca kanaliza-
cja sanitarna z pewnością ułatwi ży-
cie mieszkańcom budynków przy 
ul. Warszawskiej 12 i 14a. Pozostaje 
tylko pytanie: kiedy uda się wyko-
nać tę inwestycję?

(i)

Kosze za bramą
Od jakiegoś czasu kosze, 
do których dla odwiedza-
jących groby bliskich mogli 
wrzucać wypalone znicze 
i uschnięte kwiaty, stoją za 
główną bramą cmentarza.
Znajdują się tuż przy wjeź-
dzie i zdaniem niektórych 
mieszkańców naszej gminy 
zbyt blisko znajdujących się 
tam grobów. Niestety, kosze 
zapełniane są bardzo szybko 
i bywa, że śmieci się z nich 
wysypują. Czy tak powin-
no prezentować się główne 
wejście na nasielski cmen-
tarz?
Najprawdopodobniej decy-
zja o zmianie lokalizacji ko-
szy była spowodowana tym, że wiele osób, gdy pojemniki znajdowały się 

jeszcze na zewnątrz, wyrzucało do nich swoje domowe śmieci, zamiast 
korzystać odpłatnie z usług ZGKiM. 
Z jednej więc strony dobrze, że zabrano cwaniakom darmowe śmietniki, 
ale z drugiej… chyba niezbyt fortunnie wybrano nowe miejsce. 

(pi)
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Warto przeczytać

KULTURA

Romantyczna komedia
W naszym kąciku na temat ksią-
żek godnych polecenia na lato 
często zamieszczamy recenzje 
pozycji z literatury amerykań-
skiej i angielskiej. Dziś jednak 
zachęcam Państwa do prze-
czytania pełnej ciepła i miłości 
komedii romantycznej jedne-
go z najpopularniejszych pisa-
rzy Francji – Marca Levy’ego. 
Jest to powieść zatytułowana 
Moi przyjaciele moje kochan-
ki (Mes amis mes amours). Dla 
tych Czytelników, którzy lubią 
wiedzieć, kim jest autor pole-
canej książki, spieszę z infor-
macjami na jego temat. Jest to 
na pewno postać nietuzinkowa. 
Marc Levy urodził się w 1969 
r. w Boulogne-Billancourt. W 
wieku 18 lat wstąpił do Czerwonego Krzyża jako ratownik. Po trzech 
latach powierzono mu stanowisko dyrektora ratownictwa w departa-
mencie Hauts-de-Seine. Studia odbył na uniwersytecie Paris-Dauphine. 
W 1984 r. udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie założył dwie firmy 
(jedną w Kalifornii, drugą w Kolorado) specjalizujące się w grafice kom-
puterowej. Po powrocie do Paryża w 1991 r. wraz z dwoma przyjaciółmi 
otworzył biuro architektoniczne Euryhtmic-Cloiselec. 
Swoją pierwszą książkę zaczął pisać w 1998 r. dla syna Louisa. Powieść 
Et si c’était vrai... ukazała się w 2000 r. i odniosła wielki sukces. Marc 
Levy sprzedał prawa do adaptacji filmowej amerykańskiej wytwórni Dre-
amWorks. Film Jak w niebie w reżyserii Marka Watersa wszedł na ekrany 
kin w 2005 r. Kolejne powieści Marca Levy’ego odniosły nie mniejszy 
sukces i ugruntowały wysoką pozycję pisarza nie tylko we Francji, ale i w 
Europie. Inne książki tego autora to: Siedem dni dla wieczności, Jeszcze 
się spotkamy czy Moi przyjaciele moje kochanki. 
Ta ostatnia to opowieść o dwóch młodych samotnych mężczyznach, 
którzy są przyjaciółmi i każdy z nich wychowuje samotnie dziecko, po 
rozwodzie z ich matkami. Jeden z nich ma córkę, drugi syna. Pewnego 
razu postanawiają zamieszkać razem pod wspólnym dachem w pięknym 
domu w londyńskiej dzielnicy South Kensington. Ustalają pewne sztyw-
ne reguły nowego życia, z których jedna głosi, że nie będzie żadnych 
opiekunek do dzieci i żadnych kobiet ingerujących w ich życie. Ale jak 
wiemy zasady są po to, by je omijać. Pierwszy złamie tę regułę Mathias, 
który zakocha się w pewnej dziennikarce. Nie będę opisywała dalej pe-
rypetii tych przesympatycznych mężczyzn i wspaniałych ojców. W każ-
dym razie w drodze do szczęścia zarówno Mathias, jak i Antoine będą 
musieli dorosnąć i przezwyciężyć wiele przeszkód i swoich słabości. 
Jest jeszcze jedna ciekawostka dotycząca książek napisanych przez Mar-
ca Levy’ego. Można z nich wyłuskać wiele sentencji i aforyzmów, które 
zwróciły uwagę czytelników i które są często cytowane, np. Ryzyko ja-
kie podejmujemy kochając polega na tym, że kochamy nie tylko zalety, 
ale i wady. Nie da się tego rozdzielić. 
Książka została sfilmowana, a jej adaptacja weszła na ekrany kin francu-
skich w roku 2008 r. Zachęcam Państwa do zdobycia tej powieści i zre-
laksowania się przy jej czytaniu.

awek

INFORMACJA  
DLA BRACI KABARETOWEJ I JEJ SYMPATYKÓW

Spotykamy się w sobotę, 6 sierpnia br. o godz. 10.30.
przy wejściu na nowy cmentarz w Nasielsku.

A potem jedziemy na wycieczkę po wspomnienia.
      Kabaretowi Seniorzy
Kontakt: Małgorzata Domańska 510 090 591
Darek Zawadzki 511 858 997

Obecność obowiązkowa. Wszystkich!

W imieniu uczestników i pracowników  
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach  
dziękujemy Sz.P. Barbarze i Grzegorzowi Arciszewskim  

za okazaną pomoc przy organizacji  
Warsztatowego Dnia Sportu. 

    Teresa Skrzynecka
    Kierownik WTZ

Marc Levy fot. Rama www.wikipedia.org

NOK

W oczekiwaniu na 3D
Nasielskie kino „Niwa”, jedyne 
w powiecie nowodworskim, ma 
swoich wiernych widzów, którzy 
właśnie tu przychodzą oglądać no-
wości filmowe. A trzeba przyznać, 
że najnowsze propozycje kinowe 
zawsze można tu zobaczyć krótko 
po premierach. Bilety w nasielskim 
kinie są zdecydowanie tańsze niż 
w warszawskich multikinach, a do 
tego nie trzeba też tracić czasu na 
dojazd. 
Ale mimo systematycznych zmian 
zachodzących zarówno na sali ki-
nowej, jak i modernizacji sprzętu 
kino – technicznego nasze lokalne 
kino ciągle zostaje w tyle za tymi, 
które na bieżąco wprowadzają u sie-
bie nowinki technologiczne. Powód 
jest oczywisty – pieniądze. 
- Czas tradycyjnych kin analogo-
wych, gdzie film jest wyświetlany z 
taśmy 35 mm, powoli odchodzi do 
lamusa. Choć nadal dla wielu osób 
będzie to jedyne prawdziwe kino, 
to jednak musimy uznać, że nale-
ży wprowadzać zmiany. Są one po-
trzebne dlatego, żebyśmy nie tylko 
nie zostali w tyle, ale też dlatego, 
żebyśmy nie stanęli przed koniecz-
nością zamknięcia naszego kina. 
Stąd kiedy tylko istnieje taka moż-
liwość ubiegamy się o dofinan-
sowanie, najczęściej z Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, składając 
do tej instytucji odpowiednie wnio-
ski – wyjaśnia Marek Tyc, dyrek-
tor Nasielskiego Ośrodka Kultury. 
– Już po raz kolejny udało nam się 
otrzymać pozytywną decyzję. Tym 
razem ubiegaliśmy się o dofinanso-
wanie na zakup projektora cyfrowe-
go z przystawką 3D. I otrzymaliśmy 
na ten cel kwotę 183.875 zł, czyli 
50% niezbędnych do realizacji tej 
inwestycji pieniędzy. Oczywiście 
drugie 50% musimy zabezpieczyć 
z własnych środków, więc nie ukry-
wam, że liczymy w tym względzie 
na przychylność Burmistrza i Rady 
Miejskiej – dodaje. 
Nasielski Ośrodek Kultury, jak na ra-
zie, jako jedyny na północnym Ma-
zowszu otrzymał dofinansowanie na 
zakup projektora cyfrowego z przy-
stawką 3D z Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej. Dotacja przyznana 
jest w ramach programu operacyj-

nego „Rozwój Kin – Cyfryzacja”, 
którego celem jest stworzenie Sieci 
Polskich Kin Cyfrowych. Planowana 
wartość całej inwestycji to 367. 750 
zł netto.
Wniosek został złożony 21 czerw-
ca br. i znalazł się na miejscu 12 
spośród 57, które otrzymały dofi-
nansowanie. Ogłoszenie wyników 
nastąpiło zaledwie kilka dni temu, 
22 lipca br. Projekt obejmuje zakup 
szeregu urządzeń, w tym: cyfro-
wego projektora kinowego, ser-
wera kina cyfrowego, procesora 
wizyjnego, obiektywu projekcyj-
nego, panel-komputera do obsłu-
gi, lampy, układu do projekcji 3D, 
okularów do projekcji 3D – w ilości 
równej liczbie miejsc na sali prze-
znaczonej do cyfryzacji, a tak-
że dostawę i montaż sprzętu oraz 
szkolenie kinooperatora.
Zaletą cyfryzacji jest to, iż f ilmy 
mogą być dostarczane kina z uży-
ciem twardych dysków, pojem-
nych nośników optycznych bądź 
też transmitowane przez satelitę 
i wyświetlane właśnie za pomocą 
cyfrowego projektora połączone-
go z serwerem. Do tej pory nasze 
kino działało w tradycyjnej analo-
gowej technice, więc film był dys-
trybuowany na taśmie filmowej lub, 
od niedawna, na płycie blu-ray. 
Po zmianach, dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu, w kinie „Niwa” 
będą mogły być wyświetlane za-
równo filmy utrwalone na trady-
cyjnej taśmie f ilmowej 35 mm, 
jak i na twardych dyskach, w tym 
również te w technice 3D. W kinie 

przełoży się to na lepszą jakość 
dźwięku i obrazu. 
Wstępnym etapem niejako przy-
gotowującym już nasze kino do 
cyfryzacji było wdrożenie nowe-
go systemu sprzedaży biletów, 
który funkcjonuje od początku lip-
ca br. Na ten cel Ośrodek Kultury 
również otrzymał dofinansowanie 
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej w kwocie 10 tys. zł. Za ogólną 
kwotę 19 tys. zł zakupiono specjal-
nie zaprojektowany na potrzeby 
kin program oraz niezbędne urzą-
dzenia do sprzedaży biletów i re-
zerwacji miejsc. 
Jak do tej pory, przez 5 ostatnich 
lat, na inwestycje w sprzęt kino - 
techniczny wydatkowane zosta-
ło 288.435 zł, z czego 87.500 zł 
to dotacje pochodzące z PISF na 
modernizację projektorów ana-
logowych, modernizację sprzętu 
nagłośnieniowego, wymianę foteli 
i ekranu oraz wdrożenie systemu 
sprzedaży biletów, a także 24.000 
zł z Filmoteki Narodowej na zakup 
projektora FULL HD.
Już w połowie sierpnia zostanie 
ogłoszony przetarg za dostawę 
projektora cyfrowego z przystaw-
ką 3D, a następnie odbędzie się 
jego instalacja. 
Liczymy na to, że już w październi-
ku będziemy mogli w naszym kinie 
oglądać filmy nakręcone w techni-
ce 3D. Być może jako pierwszy zo-
baczymy obraz „Bitwa Warszawska 
1920”, którego premiera jest zapo-
wiadana na koniec września.

(red.)

O G Ł O S Z E N I A



75–18 sierpnia 2011 ROZMAITOŚCI

Duchowe witaminy

Trzeźwe myślenie 
Na starej, pożółkłej już kartce znalazłem różne aforyzmy na temat 
trzeźwości. Wśród nich najbardziej utkwiły mi w pamięci te mówiące 
o współodpowiedzialności za pijanych: „Był pijany, pobił żonę, kłótnię 
w domu spowodował. I ty jesteś winny, bracie, żeś go wódką poczęsto-
wał”. Sierpień jest tradycyjnie obchodzony w Kościele w Polsce jako 
miesiąc trzeźwości. Kościół proponuje abstynencję i nawołuje do za-
stanowienia się nad spożywaniem – a raczej nadużywaniem – napojów 
alkoholowych w naszym kraju. 

Według dokumentów rządowych statystyczny Polak spożywa ponad 
9 litrów czystego alkoholu rocznie. Gdy z tej grupy wyłączy się naj-
młodszych, ta ilość wzrasta do 13 litrów. Dane nie uwzględniają jednak 
alkoholu pochodzącego z nielegalnego obrotu. Nie dziwi zatem – a po-
winno – że aż milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu. Niektóre 
statystyki napełniają szczególnym bólem i rozgoryczeniem. 

Co trzecia kobieta w ciąży pije alkohol, a zatem spożywa substancję, 
która ma działanie wczesnoporonne oraz niesie zagrożenie dla rozwo-
ju dziecka. Jak łatwo zauważyć, nie skutkuje wiele cennych akcji infor-
macyjnych o Płodowym Zespole Alkoholowym i jego wpływie na całe 
późniejsze życie dziecka. Czy więc w takim wypadku przyszli rodzice ro-
zumieją doniosłość swoich decyzji? Z nastolatkami wcale nie jest lepiej, 
bo aż 57% z nich regularnie sięga po alkohol. A to ma również niszczące 
działanie dla ich zdrowia oraz rozwoju emocjonalnego i intelektualne-
go. Szczególnie problem dotyczy jednak alkoholików, którym szkodzi 
nawet kropla alkoholu, i kierowców – tu szkoda jest zwielokrotniona – 
oni szkodzą nie tylko sobie, ale i wszystkim, którzy mają pecha znaleźć 
się wraz z nimi na drodze… 

Odpowiedzialność za stan alkoholików, kierowców, pijącej młodzieży 
i kobiet w ciąży ponoszą nie tylko oni sami, ale i ci, którzy częstują ich 
alkoholem. Tragedia pijaństwa to nie tylko tragedia pojedynczych ludzi. 
To tragedia społeczna. Dlatego Kościół, który przecież nie głosi zbioro-
wej odpowiedzialności, ale wzywa w imię miłości braterskiej do solidar-
ności w noszeniu brzemion, zachęca wszystkich do abstynencji. I tych 
nadużywających alkohol, i tych, którzy piją go z umiarem. 

A kiedy sierpień się skończy? Pozostaje zachowaniem umiaru i rozumne 
korzystanie – z absolutnym wyłączeniem małoletnich do 18. roku ży-
cia i alkoholików – z napojów, które są również darem Bożym. Chodzi 
zwłaszcza o tego rodzaju trunki, które „przez swą właściwość są zdolne 
zamącić w głowie, jak wino i inne upajające napoje”. Obok wina należy 
postawić piwo, wódkę i wszelkie inne alkohole oraz wszelkie narkotyki. 
Takie podejście do sprawy dość szeroko obrazuje działanie trzeźwości. 
Co do szkodliwych narkotyków i wódki, należy stawiać jako ideał cał-
kowitą rezygnację z nich. Z kolei w odniesieniu do takich mniej szkodli-
wych napojów, jak wino, piwo i inne, trzeba wykazywać rozumny umiar. 
Jak wskazuje starotestamentalna mądrość, „Zadowolenie serca i radość 
duszy daje wino pite we właściwym czasie i z umiarem”. Napój alkoho-
lowy sam przez się nie jest zakazany. Jednak należy tu zwrócić szczegól-
ną uwagę, jaki jest stan poszczególnych osób. Ci, którzy dość łatwo się 
upijają, powinni surowiej spoglądać na siebie pod względem korzystania 
z trunków. Szczególnie zaś należy zwrócić uwagę na sposób zachowa-
nia tych, którzy za dużo wypiją, gdy stają się nieopanowani, awantu-
rują się i gorszą innych, zwłaszcza młodzież i dzieci. Tacy zobowiązani 
są do warunkowego wstrzymywania się do spożywania alkoholu, gdyż 
według św. Pawła, „dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie 
czynić niczego, co twego brata razi, gorszy albo osłabia”.

Trzeźwości nie ogranicza się tylko do tego, co się je i pije. Trzeba rów-
nież uwzględnić inne aspekty ludzkiego życia. Można przecież nie 
sięgać po alkohol, a mieć zaburzony sposób myślenia i zaburzoną du-
chowość i być przez to nietrzeźwym. Pęd do wiedzy, nowe odkrycia 
zobowiązują każdego do trzeźwego, czyli roztropnego i odpowiedzial-
nego korzystania z osiągnięć nauki i techniki. W przeciwnym razie „upo-
jenie naukowe” może prowadzić takich „nietrzeźwych”, w znaczeniu 
nierozsądnych, na manowce ich ambicji. Wtedy gubią się granice za-
spokajania ciekawości i pragnienia sławy. Człowiek trzeźwy to ktoś, kto 
czuwa nad uczciwością, rzetelnością i roztropnością swego intelektu 
i ducha. Wyraźny akcent na tę rzeczywistość kładzie św. Piotr w jednym 
ze swoich listów: „Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądź-
cie trzeźwi”. Człowiek trzeźwy czuwa nad całym swoim życiem, nad 
szlachetnością i czystością swego serca i swego działania. Trzeźwość 
jawi się nam jako skuteczne lekarstwo w walce z ludzką głupotą, nie-
sprawiedliwością, wyzyskiem. Bez trzeźwości jest zatem znacznie utrud-
nione życie odpowiedzialne, zgodne z Bożym powołaniem. 

ks. Leszek Smoliński

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

NASZE SPRAWY

Alternatywa na wakacje
Gmina Nasielsk to tak piękna okolica, 
że miejsc do spędzenia czasu z dala 
od ulicznego zgiełku nie trzeba wca-
le daleko szukać. 
Już kilkadziesiąt kilometrów od cen-
trum miasta można wypożyczyć 
kajaki. Firmy w umówione miejsce 
dowiozą je wraz z całym osprzętem. 
Wystarczy tylko wsiąść, by móc po-
dziwiać uroki przyrody. Wyprawa 
Wkrą to naprawdę niezapomnia-
ne przeżycie. Dzięki licznym zakrę-
tom, zwężeniom i spiętrzeniom taka 
podróż sprawia nie lada frajdę. Cisza, 
spokój, śpiew ptaków, gdzieniegdzie 
wędkarze i szum wody przelewają-
cej się spod wioseł. Na taką wypra-
wę nawet przy braku pogody warto 
się wybrać. Do wyboru jest kilka tras, 
w zależności od tego, jak długo chce-
my przebywać na wodzie i jakimi 
możliwościami wytrzymałościowy-
mi dysponujemy. Tras jest tak wiele 
do wyboru, jak wiele wypożyczalni 
kajakowych wzdłuż Wkry. Warto się 
wybrać na taką wycieczkę, by choć 
na chwilę zapomnieć o pośpiechu, 
zgiełku i stresie.
Dla tych, którzy wolą podziwiać rze-
kę z nieco innej perspektywy, też się 
coś znajdzie. Nurkowanie z maską, 
fajką i płetwami, czyli freediving. Prze-
pływające tuż obok ryby, widok ro-
ślin, których nie sposób zobaczyć nad 
powierzchnią wody. To z pewnością 
sport dla bardziej wymagających.
A jeśli jesteśmy nad wodą, polecam 
również wędkarstwo. Zarówno we 
Wkrze, jak i w pobliskich jeziorkach 
i stawach oprócz białej ryby można 
złapać też szczupaka, a przy odrobinie 
szczęścia nawet węgorza. A gdy tata 
łowi rybki, reszta rodziny może w tym 
czasie wybrać się na grzyby. Lasy na-
szej gminy wcale nie są gorsze od wy-

chwalanych przez większość lasów 
mazurskich. Prawdziwki, podgrzybki, 
osaki, kurki czy kanie z powodzeniem 
zbieraliśmy już w lipcu. 
W drodze powrotnej z grzybów 
czy wyprawy rzecznej możemy 
wstąpić do szkółek jeździeckich, by 
spróbować swoich sił w siodle. Mi-
łośnicy koni, w którąkolwiek stronę 
od Nasielska by się udali, zawsze znaj-
dą jakąś stadninę. Alternatywę może 
stanowić rower. Nie ma, co prawda, 
w naszej gminie ścieżek rowerowych, 
ale pedałując na dwóch kółkach przez 
urokliwe leśne ścieżki można spotkać 
np. stado pasących się saren czy wie-
wiórkę skaczącą z gałęzi na gałąź.
Miłośnicy przyrody, którzy za pomo-
cą migawki aparatu fotograficznego 
próbują zatrzymać czas, też znajdą 
coś dla siebie – widok bobra gryzące-
go drzewo i próbującego zbudować 
tamę, wychodzącego z lasu łosia czy 
dudka to tylko niektóre obrazy, jakie 
można zaobserwować w naszych la-
sach i na łąkach.

A jeśli ani woda, ani lasy, ani nawet ko-
nie czy rower nie są w stanie skusić, 
aby odpocząć w pobliżu miejsca za-
mieszkania, to może bardziej ekstre-
malne sporty? Sporą dawkę adrenaliny 
i jedyną w swoim rodzaju możliwość 
przebywania w podniebnych prze-
strzeniach daje zarówno lot motolot-
nią, jak i skoki spadochronowe. Udając 
się na lotnisko w Chrcynnie, moż-
na skorzystać zarówno z jednej, jak 
i z drugiej przyjemności. Widoki, ja-
kie można obserwować z góry, są nie 
do opisania. Tylko tam poczujecie, co 
znaczy prawdziwa wolność. Tylko tam 
zobaczycie, jak wygląda chmura z bli-
ska. I tylko tam, choć przez chwilę bę-
dziecie mieli jedyną i niepowtarzalną 
okazję poszybować w górze jak ptak. 
Jeśli zatem chcecie przeżyć przygodę 
i poczuć przyspieszone bicie serca, 
to nie musicie daleko wyjeżdżać – to 
wszystko jest tu, na miejscu. A jeśli nie 
lubicie adrenaliny i cenicie sobie spo-
kój, też znajdziecie coś dla siebie.

aga

Droga Redakcjo,
Pragniemy zgłosić swój sprzeciw w sprawie przyznania tegorocznej na-
grody „Lew Nasielska”, ponieważ zgodnie z założeniami, do tej nagrody 
powinny być typowane osoby naprawdę zasłużone dla miasta i gminy 
Nasielsk i działające społecznie na rzecz naszych mieszkańców. 
Dlatego jesteśmy rozczarowani werdyktem Kapituły, która naszym zda-
niem nie wzięła pod uwagę 45 letniej działalności pani Teresy Skrzyne-
ckiej na rzecz gminy.
Uważamy też że szanowna kapituła zobowiązana jest do publicznego 
ujawnienia zasług na rzecz naszej lokalnej społeczności obecnego lau-
reata Nagrody. 
Wobec zaistniałego faktu poddajemy w wątpliwość sens przyznawania 
nagrody „Lew Nasielska” za zasługi na rzecz miasta i gminy Nasielsk.

Z poważaniem 
Mieszkańcy gminy Nasielsk (Dane do wiadomości redakcji)

Od redakcji:

Sprostowanie
W ostatnim, 15 numerze ŻN, w 
artykule pt. Nowa rada sportu, 
który ukazał się na str. 16 błędnie 
podane została funkcja, jaką peł-
ni w niej pan Cezary Wiśniewski. 
Pan Wiśniewski nie jest skarbni-
kiem lecz sekretarzem Gminnej 
Rady Sportu.
Za pomyłkę przepraszamy.

fot. M. Stamirowski
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Wszystkich naszych Czytelników, którzy chcieliby podzielić się 
z innymi swoimi wrażeniami z ciekawie spędzonych wakacji, czy 
to w kraju, czy za granicą, zapraszamy do przynoszenia tekstów 
i zdjęć do naszej redakcji lub przesyłania ich na adres mailowy:  

gazeta@noknasielsk.pl.

PIERWSZA PIELGRZYMKA

Motocyklowa wyprawa do Wilna
W naszym mieście istnieją formalne 
i mniej formalne grupy, stowarzy-
szenia mieszkańców, którzy chcie-
liby nasielską codzienną szarzyznę 
troszkę urozmaicić. Właśnie my, 
czterej koledzy, miłośnicy kulto-
wych motocykli Yamacha Virago 
535 popularnie zwanych „żabą”, 
postanowiliśmy zrobić coś cieka-
wego w swoim życiu. I wyruszyć 
gdzieś w podróż na naszych mo-
tocyklach.
Na pomysł zorganizowania wy-
cieczki właśnie do Wilna wpadł 
Stasiu. Podchwycił go Józiu, a my 
z Waldkiem tylko przytaknęliśmy.

Wspomnę tylko, że dotychczas na-
sze motocyklowe wypady były je-
dynie lokalne. Był m.in. wyjazd do 
Ostródy, Płocka, Pułtuska, Sierpca, 
Wyszkowa i oczywiście do Warsza-
wy oraz najbliższych okolic. Tego 
wszystkiego było nam jednak za 
mało. Postanowiliśmy sobie, zna-
jomym i naszym rodzinom udo-
wodnić, że stać nas na coś więcej. 
W życiu nie trzeba tylko narzekać, 
lecz można dać coś z siebie. Nasz 
pomysł postanowil iśmy wcie-
lić w czyn. Przygotowania sprzętu 
i poznanie go zajęły nam dwa mie-
siące.

Dlaczego Wilno? Po pierwsze te 
wschodnie tereny to nasza macierz: 
wspaniała historia, kultura i tradycja. 
Po drugie, przodek jednego z kole-
gów urodził się w Wilnie. A po trze-
cie doszły jeszcze podziękowania 
Matce Boskiej Ostrobramskiej za 
dotychczasową opiekę nad nami. 
Musimy też wspomnieć o polskim 
cmentarzu na Rossie, mauzoleum 
„Matka i Serce Syna” (1936), który 
też był celem naszej podróży. 
Z Nasielska w yjechal i śmy we 
czwartek, 14 lipca br. punktualnie 
o godz. o 6.30 spod domu Józka. 
Do granicy z Litwą pogoda nas nie 

rozpieszczała. Miejscami padał 
niewielki deszcz, a droga była 
bardzo śliska. Około południa 
minęliśmy granice państwową. 
Na miejsce zakwaterowania 
w centrum Wilna dotarliśmy 
o godzinie 17. 
Nie będziemy opisywać uro-
ków Wilna, bo zabrakłoby na 
to miejsca. Poza stolicą Litwy 
zwiedziliśmy także miastecz-
ko Troki – ośrodek turystycz-
ny z zamkiem leżącym na 
wyspie na środku jeziora. Cu-
downe miejsce. Byliśmy także 
w Druskiennikach, najwięk-
szym i najnowocześniejszym 
uzdrowisku Litwy, w którym 
wypoczywał między inny-

mi Józef Piłsudski. 
Musimy też wspo-
mnieć o wizycie na 
litewskiej wsi i spot-
kaniu z mieszkają-
cymi tam Polakami. 
Z  p o w o d u  n i e -
sp rz yj a j ąc ej  p o -
gody skrócil iśmy 
swój pobyt na Litwie o jeden dzień 
i wróciliśmy w sobotę. Przejechali-
śmy w sumie około 1100 km. 
Na naszych motocyklach po-
wiewały dwie flagi: jedna Polski, 
a druga Nasielska. Prowadzącym 
naszą grupę na trasie był Walde-
mar Mosakowski, komandor wy-
prawy. Czasami zmieniali go: Józef 

Zawadzki, Stanisław Tyc i Mirosław 
Wichrowski. Nasze sympatyczne 
żabki Yamachy Virago nie zawiod-
ły nas. Udowodniliśmy sobie, że 
stać nas na wiele, a marzenia moż-
na spełnić. 
Na koniec chcieliśmy dodać: nie 
bójcie się wyzwań. Życie jest zbyt 
krótkie, by tracić czas. Można coś 
zrobić dobrego dla siebie i miasta. 

Tego, co przeżyliśmy 
i zobaczyliśmy, nikt 
nam już nie zabierze.
Już snujemy plany, na 
razie odległe, następ-
nych wspólnych po-
dróży. Pozdrawiamy. 
Do miłego i bezpiecz-
nego spotkania na dro-
dze. 
Mirosław Wichrowski

W intencji trzeźwości
W poniedziałek, 25 lipca br. wy-
rusz yła  na t rasę Nasie l sk–L i-
cheń I  Nasielska P ielgrz ymka 
Rowerowa w intencji trzeźwości. 
Jej organizatorem jest Wspólnota 
Anonimowych Alkoholików Grupa 
AA „KEJA” z Nasielska. Pielgrzymi 
szlak będzie prowadził przez Wy-
szogród, Gostynin, Świętosławice 
k. Izbicy Kujawskiej. W czwartek 
cykliści dotrą do Lichenia.
Pątnicza kolumna liczy 7 osób. To 
dwóch Krzysztofów, Wojtek, Ja-
nusz, Michał, Artur i jedynaczka, 
Hania. W sumie pokonają 220 km. 
W piątek rano w licheńskim sanktu-
arium będą uczestniczyć we mszy 
św., a wieczorem w Kaplicy Trój-
cy Świętej w mityngu AA. I to bę-

dzie pierwszy punkt programu XIX 
Ogólnopolskich Spotkań Trzeź-
wościowych. Na te właśnie spot-
kania wybrali się przedstawiciele 
naszej Wspólnoty AA.
W Licheniu będziemy mieli dużo 
większą reprezentację. Do gru-
py kolarzy dołączą w sobotę inni 
członkowie nasielskiej Wspólnoty 
walczący z różnego rodzaju uza-
leżnieniami. Przyjadą autokarem. 
Wspólnie, przez cała sobotę, będą 
uczestniczyć w nabożeństwach, 
katechezach, prelekcjach, mityn-
gach, spotkaniach indywidualnych 
z psychologami, terapeutami uza-
leżnień, spotkaniach przy muzy-
ce. XIX Ogólnopolskie Spotkania 
Trzeźwościowe w licheńskim sank-

tuarium maryjnym zakończy nie-
dzielna poranna msza św.
Nasielska Grupa AA „KEJA” odgry-
wa wiodącą rolę w propagowaniu 
idei walki z uzależnieniami w naszej 
gminie a także poza nią. Wspólnie 
z naszymi pielgrzymami do Li-
chenia wybrali się ich przyjaciele 
z Kazunia, Nowego Dworu, Sońska 
i Warszawy. 
Przez tegoroczną I pielgrzymkę 
rowerową do Lichenia w inten-
cji trzeźwości wskazali jednocześ-
nie sposób walki z uzależnieniami, 
a także miejsce, gdzie można szu-
kać ratunku w wypadku znalezie-
nia się w sidłach nałogów. Takim 
miejscem jest właśnie sanktuarium 
maryjne w Licheniu. Ma ono pro-

gramy walki nie tyl-
ko z uzależnieniem 
od alkoholu, ale i in-
nymi uzależnieniami, 
jak np. od narkoty-
ków, hazardu, palenia 
tytoniu, żarłoczno-
ści, seksu, Programy 
te są przeznaczone 
nie t ylko dla osób 
uzależnionych, ale 
i ich rodzin. One to 
bowiem najbardziej 
cierpią wskutek nało-
gu bliskiej sobie oso-
by i one też mogą 
najbardziej pomóc 
swym bliskim w wy-
chodzeniu z choroby, 
jaką jest każdy nałóg. 

AZ

HARCERZE PAMIĘTAJĄ

Wierni patriotycznej tradycji
Od kilku lat harcerze z terenu byłego 
hufca Nasielsk spotykają się 1 sierp-
nia na leśnej polanie w Chrcynnie 
na uroczystej zbiórce poświęconej 
pamięci harcerek i harcerzy, którzy 
walczyli w powstaniu warszawskim. 
Inicjatorem tych spotkań jest dh hm. 
Janusz Konerberger. 
Główną ideą harcerstwa jest patrio-
tyzm. I nasielscy harcerze egzamin 
z patriotyzmu zdawali przez całe sto 
lat istnienia harcerstwa na ziemiach 
polskich. Także po drugiej wojnie 
światowej. Przypomnijmy fakty. To 
oni przez wszystkie lata zapalali zni-
cze i zaciągali warty przy grobie żoł-
nierzy poległych w 1920 r. w walce 
z nawałą bolszewicką. A nie było to 
łatwe i proste. Ci, którzy w powojennych latach należeli w Nasielsku do dru-
żyn harcerskich, niech przypomną sobie, że od swoich nauczycieli instruk-
torów słyszeli o tym, kim byli „Zośka” i „Rudy”, wiedzieli, o czym opowiada 
książka „Kamyka” Kamienie na szaniec. Niech przypomną sobie, jakie pio-
senki, oprócz harcerskich, śpiewano na zbiórkach, ogniskach i obozach. 
Były to piosenki powstańcze, jak np. Pałacyk Michla. Być może ci, którzy 
jeździli na obozy, pamiętają, że goszczono na nich harcerzy powstańców. 
I wszystko to działo się wtedy, gdy „socjalizm” rósł w siłę.
Tu chciałbym przekazać informację o pewnym mało dzisiaj znanym epi-
zodzie z historii nasielskiego harcerstwa, związanym z powstaniem war-
szawskim. Tuż po wojnie do Nasielska przyjeżdżali na biwaki harcerze ze 
106. warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Swoje namioty rozbijali albo przy 
nasielskim kościele, albo przy dworku w Pianowie. Za nimi szła legenda po-
wstańcza, bo kilku z druhów z tej drużyny walczyło w powstaniu. 
Cieszyli się wielkim szacunkiem nasielskich harcerzy. Lubiły ich zwłaszcza 
harcerki z drużyny nasielskiego liceum. Jedną z nich wybrał sobie za żonę 
ich drużynowy, Janusz Hoch. 
Przypominając ten epizod z okazji kolejnej rocznicy wybuchu powstania, 
chciałbym zaapelować do wszystkich tych, którzy mają na ten temat wiado-
mości, aby spróbowali podzielić się nimi z innymi. „Życie Nasielska” chętnie 
udostępni takim wiadomościom swoje łamy. 

andrzej zawadzki
adres do korespondencji: andrzejzawadzki5@wp.pl
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Z GMINY

Raj dla bocianów
Jak wiemy, Polska jest europejską ostoją bociana białego, a Tykocin, 
a dokładnie Pentowo, wieś leżąca na trasie podlaskiego szlaku bocia-
niego od Białowieskiego Parku Narodowego poprzez Biebrzański Park 
Narodowy aż do Narwiańskiego, został mianowany Europejską Wioską 
Bociania. Wybiera się niestety tylko jedną miejscowość w danym kraju, 
która zasługuje na ten tytuł. 
W innym wypadku o takie miano mogłaby wkrótce starać się gmina 
Nasielsk. Dlaczego? Bo coraz więcej bocianich gniazd pojawia się w tej 
okolicy. W tym sezonie młode trzylatki już rozpoczęły budowę swoich 
gniazd. W Budach Siennickich na słupie energetycznym wre praca. Jeśli 
właściciel posesji zwróci się do stowarzyszenia zajmującego się ochro-
ną bociana, pod tym gniazdem ustawiona zostanie specjalna platforma. 
W ten sposób gniazdo zostanie zabezpieczone. W tej samej okolicy, na 
posesji Zachcianka, jest rodzina bociania składająca się z trojga dzieci i ro-
dziców, a tuż obok, w Cegielni Psuckiej, kolejna bociania rodzina. 
Na okolicznych łąkach spacerują boćki z dumnie podniesionymi gło-
wami. Bo one teraz są tu u siebie! A ludzie cieszą się, że te piękne ptaki, 
przynoszące podobno szczęście domostwom, chcą przy nas mieszkać 
od marca do sierpnia. I smutno będzie, gdy w połowie sierpnia zaczną 
odlatywać, najpierw młode, a po nich ich rodzice, do dalekiej Afryki. 
Ci, którzy kochają te ptaki, będą za nimi tęsknić do następnego sezonu.

awek

U SĄSIADÓW

A może dom z gliny?

„Życie Nasie lska” podejmuje 
głównie tematy związane z ży-
ciem mieszkańców naszej gmi-
ny. Ale warto też zainteresować 
się sąsiadami, szczególnie wtedy, 
gdy dzieje tam coś ciekawego. Na 
taką godną uwagi naszych Czy-
telników ciekawostkę natrafiliśmy 
w miejscowości Henrykowo koło 
Nowego Miasta. 
Otóż tam pewna rodzina z dwoj-
giem malutkich dzieci postano-
wiła zbudować dla siebie dom. 
Marzyli o domu ekologicznym 
z drewna, ale natraf i l i  na wie-
le ciekawych informacji na te-
mat domów z gliny i zabrali się 

do pracy. Jest to dom pod wielo-
ma względami niezwykły. Przez 
długi czas dwoje młodych ludzi 
własnoręcznie przygotowywało 
materiał potrzebny do jego budo-
wy. Taki dom buduje się jakby od 
końca: najpierw drewniany szkie-
let, potem dach, bo musi on osła-
niać ekologiczne bloczki. A same 
bloczki wykonane są z gliny, pia-
sku i sieczki (słomy). Potem należy 
je wysuszyć i dopiero używać do 
budowy. 
Pani Lidia i jej mąż Włodzimierz 
budują ten dom już 4 lata i mają 
nadzieję wprowadzić się do nie-
go w prz yszł ym roku.  Śc iany 

w budynku mają grubość pó ł 
metra, co sprawia, że potrzeba 
mniej ciepła do jego ogrzania. 
Właściciele w planach mają za-
instalowanie ogrzewania solar-
nego. A poza tym budynek sam 
reguluje wilgotność, która wyno-
si 63%, nie ma też w nim zapachu 
wilgoci. 
Dom jest położony nad pięknym 
nieduż ym stawem wśród pól . 
A w gospodarstwie prowadzo-
nym przez młode małżeństwo 
żyją w symbiozie różne zwie-
rzęta, m.in.: konie, psy, koty, mi-
nikucyki, gęsi i kury.

(ew)
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RUBRYKA HARCERSKA

MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspólną akcję społeczną mającą na celu pobudzenie aktywności naszej 
społeczności lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych bądź zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania oraz 
wzajemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Elektronowej 3, 05-190 Nasielsk.
* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych w MOPS.
* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, MEBLE.
* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.
* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające się do użytkowania.
* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu Nasielska” i na stronie mops.nasielsk.pl.
* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są oddawane rzeczy, i nie zapewnia ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie podlegają opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.

W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Przyjmę:
– pojemnik na obuwie tel. 517-289-594,
– regał pokojowy młodzieżowy tel. 606-672-346,
– łóżko (wersalka lub narożnik) tel. 510-643-810.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

Z HISTORII ZIEMI NASIELSKIEJ

Słów kilka o menonitach  
i baptystach w Konarach
Osadnictwo niemieckie na ziemi nasielskiej było tematem niedawno poruszanym na łamach „Życia Nasielska”. Dziś wie-
my, że większość zamieszkujących nasze tereny kolonistów była wyznania ewangelicko-augsburskiego. Ale nie wszy-
scy. Obecnie niewiele osób pamięta i rozpoznaje pewien mały murowany budyneczek stojący przy szosie w Konarach.  
W czasach PRL-u został rozbudowany i mieściło się w nim kino. A co było wcześniej? 
Dawniej był to kościół, a raczej dom modlitwy menonitów. W Konarach było ich zaledwie kilka rodzin.
Na terenach Mazowsza menonici pojawili się w latach 50. XVIII w., zamieszkując pojedynczymi rodzinami wsie w oko-
licach Płocka i Warszawy. Przybywali, osiedlając się przy boku ewangelików. Dążyli zawsze do asymilacji własnej grupy 
społecznej. Tam, gdzie pojawiła się jedna rodzina menonicka, z cała pewnością przybywały następne. Do zasiedlania 
jednakże całych wsi na terenie Mazowsza dochodziło sporadycznie, choć wyjątkiem od reguły był m.in. powstały  
w 1764 r. Kazuń Niemiecki pod Nowym Dworem Mazowieckim. Wspólnota ta była samowystarczalna, gdyż miała włas-
ny dom modlitwy, służący również jako szkoła, oraz cmentarz. Życiem religijnym kierował starszy mający do pomocy 
kaznodziejów, pełniących także funkcje nauczycieli, oraz diakona, którego zadaniem była troska o sprawy materialne. 
Możemy przypuszczać, że na podobny sposób zorganizowana była menonicka wspólnota konarska. We wspomnieniach 
wielu mieszkańców jawi się nam opis małego zboru. 
Był to wspomniany budynek przy szosie łączącej Konary z Malczynem i Gawłowem. Nie posiadał dzwonnicy ani krzyża, 
jednak jego fronton zdobił napis: O Ziemio, Ziemio. Słuchaj Słowa Bożego. Za całe wyposażenie służył drewniany stół 
i położona na nim Biblia. Dziś możemy tylko przypuszczać, jaki wpływ na funkcjonowanie, działalność czy powstanie 
zboru w początkach XX w. było posiadanie pochodzącego z Konar i zamieszkałego w tej miejscowości księdza tego 
obrządku – Szulca.
Menonici wyróżniali się z ówczesnego społeczeństwa za sprawą powszechnej abstynencji od alkoholu oraz tytoniu. 
Nie urządzali także potańcówek. Nie nosili wąsów uważanych za przejaw wojskowego animuszu, gdyż byli pacyfista-
mi. Owa niechęć do służby wojskowej prowadziła do częstego porzucania gospodarstw z obawy przed wcieleniem do 
armii pruskiej i emigracji na tereny rosyjskie. Bezwzględnie przestrzegali zasad wiary, surowo karząc ich łamanie, nawet 
wykluczeniem ze wspólnoty sąsiedzkiej i ze zboru. Owe restrykcyjne kanony zostały ustanowione przez fryzyjskiego 
księdza katolickiego Menno Simonsa, żyjącego w początkach XVI w. Porzuciwszy katolicyzm, stworzył on oryginalną 
doktrynę, której wyznacznikami wiary była Biblia oraz chrzest dorosłych. Owe zasady sprawiły, że menonici byli grupą 
zamkniętą dopuszczającą obcych tylko z konieczności, co miało swoje przełożenie na niewielką liczbę pozyskania no-
wych członków wspólnoty. 
Uwłaszczenie chłopów w czasie powstania styczniowego, potwierdzone w 1864 r. przez cara Aleksandra II, położyło 
kres wędrówkom osadniczym menonitów. Dotychczasowe zazwyczaj 40-letnie kontrakty na użytkowanie ziemi zo-
stały zamienione na prawo wykupu gospodarstwa na własność. Zmiana stylu życia na osiadły, a przy tym bogacenie się 
społeczności niemieckiej wywarło szeroki wpływ i rozbieżność warunków egzystencji z zasadami religijnymi. Została 
złamana jedna z fundamentalnych zasad religii dotycząca ubóstwa. Znaczny nadmiar w gotówce skutkował rozluźnie-
niem obyczajów, powodując zjawisko niespotykanego wcześniej pijaństwa. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, iż nowym 
warunkom egzystencji nie podołali miejscowi kaznodzieje. Oznaczało to słabość ich wykształcenia, co realne przełożyło 
się na niski poziom edukacji. Brzemienny w skutkach okazał się brak nadzoru centralnego ośrodka wspólnoty, który kie-
rowałby życiem religijnym, sprzyjając jego odnowie  i nie pozwalając ulec pokusom. Mazowieccy menonici nie byli w 
stanie sami zmienić swojego życia religijnego ani pokonać kryzysu wiary. Z pomocą przyszła im społeczność zamiesz-
kująca Rosję, związana z nurtem kościoła baptystycznego. Wzajemne kontakty menonitów i baptystów oraz dyskusje 
związane z tematami religijnymi przyczyniły się do powstania w Rosji kościoła braterskiego menonitów. Wówczas to na 
nowo przestudiowane zostały dzieła Simona Menno. W wyniku tego na znak odpuszczenia dotychczasowych grzechów 
ponownie w wodach rzeki dokonano chrztu dorosłych członków wspólnoty. Po takim oczyszczeniu na nowo opraco-
wano doktrynę zakładającą znaczą liberalizację życia w gminie, z większym otwarciem na inne wyznania, dopuszczając 
prowadzenie działalności charytatywnej i misyjnej. Owa działalność misyjna baptystów i kościoła braterskiego menonitów 
w początkach XX w. sięgnęła Mazowsza. Wówczas i tu nastąpiło odnowienie chrztów w ciekach wodnych, co na trwałe 
zapisało się w pamięci mieszkańców okolicznych wsi. Ów chrzest odbył się także w Konarach w nurtach rzeczki Nasielnej, 
gdzie dorośli ludzie do pasa zawinięci w białe prześcieradła poddawali się rytuałowi oczyszczenia.
Dziś jedynym śladem po menonitach-baptystach jest murowany budynek położony w nizinnym terenie przy asfalto-
wej szosie. Widzimy na nim ślady dobudowania przedniej części, która charakterystycznie odcina się od bryły budynku. 
Obecnie stoi zapomniany, gdyż czasy świetności dawno minęły. Lokalna społeczność dążyła do odbudowy wspomnia-
nego budynku, chcąc go przeznaczyć na swoje potrzeby. Wokół niego nawet pojawił się piach i żwir do renowacji. Do 
dziś tych zamiarów nie udało się zrealizować. Pozostaje żywić nadzieję, że będzie jeszcze służył, przypominając dawne 
dzieje i przynosząc świetność miejscowości Konary.

D. Dalecki 

WARSZAWA da się lubić – cz. 1
Warszawa – nasza stolica, często miejsce naszej pracy, nauki. Lecz cóż o niej 
wiemy? Każdego dnia przechodzimy obok tych samych miejsc, często nie 
wiedząc, jakie tajemnice skrywają. 
Warszawa nie jest zbyt wiekowym miastem. Dokumenty lokacyjne datuje 
się na ok. 1300 r. Początkowo była to niezbyt duża miejscowość na szlaku 
handlowym z Rusią w kierunku Bałtyku. Co o tym świadczy? Duże mia-
sta średniowieczne miały kościół na narożniku wyjścia z rynku, w obrębie 
murów lokowały się również wpływowe zakony dominikanów i francisz-
kanów. W obrębie miasta lokacyjnego brak jest wcześniej wymienionych 
elementów.
Warszawa się rozrasta – na przełomie XIV i XV w. powstaje Nowe Miasto, 
które było do początków XIX w. oddzielnym organizmem miejskim. W jego 
obrębie pojawiają się klasztory wcześniej wymienionych zakonów oraz koś-
ciół – miasto zyskuje na znaczeniu.
Okres świetności przypada jednak na czasy królów elekcyjnych – Zygmun-
ta III Wazy oraz Sasów. To właśnie w XVII i XVIII w. powstają w Warszawie 
największe założenia urbanistyczne oraz pałacowe. Pola obecnej Woli sta-
ją się miejscami zjazdów elekcyjnych, a miasto zyskuje kolejne przywileje 
i obowiązki. W czasach zaborów warszawa bardzo traci na znaczeniu, jednak 
staje się ośrodkiem działań patriotycznych. 
Po upadku powstania listopadowego zostaje podjęta decyzja o budowie 
Cytadeli Warszawskiej. To przez nią miasto zaczyna rozbudowywać się 
w kierunku południowym. Bardzo ważnym momentem jego historii sta-
ła się I wojna światowa – w jej czasie władza po ponad 120 latach wróciła 
do Polaków, Warszawa odzyskała miano stolicy, a 11 listopada 1918 r. Rada 
Regencyjna właśnie tu przekazała władzę wojskową Marszałkowi Józefowi 
Piłsudzkiemu. 
XX w. to nieustanna przeplatanka walk wojennych i okresów odbudowy, które 
w znacznym stopniu przyczyniły się do obecnego wizerunku stolicy. Mimo 
to najbardziej popularnym miejscem, odwiedzanym przez tysiące turystów, 
zarówno polskich jak i zagranicznych, pozostaje warszawska Starówka. Kryje 
ona wiele tajemnic i bardzo ciekawych miejsc. Stare Miasto jest usiane zabyt-
kami. Każdy sklep, kościół, kamienica pozostaje pod stałą ochroną konserwa-
tora zabytków. Będąc w Warszawie, nie możemy ominąć tego miejsca. Warto 
również chociaż wejść do lokalnych sklepów i pubów, utrzymanych w bardzo 
stylowych klimatach i przenieść się np. do początków XX w. 
W samym centrum rynku znajduje się posąg syrenki – symbol Warsza-
wy. Także przy rynku możemy odwiedzić Muzeum Miasta Stołecznego 
Warszawy. Rynek Starego Miasta jest świetnym punktem startowym do 
dalszego zwiedzania np. placu Zamkowego, Nowego Miasta, okolic Tea-
tru Wielkiego Opery Narodowej czy Traktu Królewskiego z przepięknym 
Krakowskim Przedmieściem. 
Starówka w znacznej części jest rekonstrukcją powojenną. Została rów-
nież wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W czym tkwi jej 
niezwykłość? Podczas II wojny światowej Warszawa została niemal zrów-
nana z ziemią, zniszczeniom uległo prawie 90% tkanki miejskiej – najbar-
dziej ucierpiała dzielnica żydowska (na Woli). Podobny los spotkał również 
Starówkę i Zamek Królewski – jego wieża została zniszczona już podczas 
pierwszych ostrzałów stolicy. 
Kiedy świat otrząsnął się z powojennej pożogi, większość europejskich miast 
zaczęła odbudowywać się w sposób bardzo chaotyczny, nie zważając na 
wcześniejszy sposób  zagospodarowania. Z Warszawą było inaczej. Spo-
dziewając się kolejnej wojny, warszawscy architekci przeprowadzili pełną 
inwentaryzację zabudowań Starówki – wszystkich pięter oraz piwnic. Od-
budowa odbywała się poprzez nadbudowywanie pozostałych elementów 
budynków po odgruzowaniu. Do celów rekonstrukcyjnych wykorzystano 
dokumentację inwentaryzacyjną oraz obrazy nadwornego malarza Stani-
sława Augusta Poniatowskiego – Canaletta. Niezwykłość tej odbudowy za-
owocowała umieszczeniem w 1980 r. Starówki na Liście UNESCO. 

Ciekawostki:
– Kościół św. Jana Chrzciciela przed zniszczeniami był zbudowany w gotyku angiel-
skim, w czasie odbudowy zupełnie zmieniono mu fasadę, wzorując się na kościele  
pw. św. Piotra i Pawła w Chełmnie.
– Zamek Królewski został odbudowany z dobrowolnych składek obywatelskich oraz 
dzięki działaniu Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy.
– W przedwojennej panoramie Starego Miasta górowały XIX-wieczne kamienice, 
których nie odbudowano po zniszczeniach wojennych, pozostawiając średniowieczny 
charakter Starówki.
 – Na murach miejskich czarną linią zaznaczona jest oryginalna wysokość murów, reszta 
to nowożytna nadbudowa konserwatorska.
– Warszawski Barbakan na swoje czasy był przestarzałą budowlą obronną, większość 
miast europejskich pozbywało się zabudowy tego typu, na rzecz gwiaździstych rozwiązań 
obronnych typowych dla renesansu.
– Weduty Canaletta można obejrzeć w Muzeum Narodowym oraz na Zamku Królewskim. 
Z 30 obrazów do czasów dzisiejszych zachowało się 24. Dokładność jego dzieł była 
możliwa dzięki wykorzystaniu renesansowej zdobyczy techniki – camery obscury.
– Powojenne Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat odbudowano według obrazów 
Canaletta, zmieniając charakter zabudowy na osiemnastowieczny. 
– Prowadzącym główne prace rekonstrukcyjne był prof. Jan Zachwatowicz, tablicę 
upamiętniającą jego wkład w odbudowę Starówki można znaleźć na murze obronnym 
obok Barbakanu.

druh Radek
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BURMISTRZ NASIELSKA
GKP.6840.5.1.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.)

o g ł a s z a m

że w dniu 12 września 2011 roku o godz. 1200 (dwunastej ) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 (I piętro ), odbędzie się przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Nuna, ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako działka nr 184/5 o powierzchni 1233 m2, za cenę wywoławczą  
46. 100,00 złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9696.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami i zadłużeniami 
na rzecz osób trzecich.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana . Otoczenie luźna zabudowa. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty 
użytkowane rolniczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi i działka zabudowana budynkiem 
po zlikwidowanej szkole podstawowej. Dojazd do nieruchomości : droga o nawierzchni asfaltowej. 
Działka o niekorzystnym, wydłużonym kształcie powodującym utrudnienie w racjonalnej zabudowie. 
Teren nieruchomości równy, płaski. Wzdłuż południowej, wschodniej i północnej granicy działki 
znajdują się ogrodzenia ze spawanych segmentów stalowych osadzonych na słupkach stalowych 
w betonowym cokole. Pozostała granica – bez ogrodzeń. W północnej części działki znajduje się 
fragment asfaltowego boiska do siatkówki.
Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gmi-
ny Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010 
roku określa położenie nieruchomości w Strefie „D” tereny rolno-leśne, tereny prefero-
wane pod zainwestowanie mieszkaniowo – usługowe. Istnieje możliwość uzyskania decyzji 
o warunkach zabudowy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 4. 700,00 
złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego 
w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do 
dnia 8 września 2011 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, wa-
runkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdza-
jących tożsamość, a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, 
pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem 
notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu 
umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały 
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody wydanej 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny 
nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg 
nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie 
później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1. miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do 
Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości 
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 
900 - 1500 lub pod numerem telefonu 023 69 33 108 lub 69 33 115 oraz na stronie internetowej www.
umnasielsk.bip.org.pl.

B U R M I S T R Z
Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dnia 21.07.2011 rok 
BURMISTRZ NASIELSKA
GKP.6840.9.1.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.)
 

o g ł a s z a m

że w dniu 12 września 2011 roku o godz. 1230 (dwunastej trzydzieści) w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 (1 piętro ), odbędzie się przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Pianowo 
– Daczki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46/9 o powierzchni 1510 m2, za cenę 
wywoławczą 35. 500,00 złotych. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr OS1U/00046660/4.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami i zadłużeniami 
na rzecz osób trzecich. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana . Otoczenie luźna zabudowa rolniczo-mieszkaniowa jednorodzinna 
oraz grunty użytkowane rolniczo. Lokalizacja nieruchomości – średnia, niedaleko miasta Nasielska, 
z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych. Dojazd do nieruchomości – nie urządzoną drogą 
o nawierzchni żużlowo-gruntowej. Uzbrojenie techniczne gruntu – energia elektryczna. 
Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy na przedmiotowej nieruchomości można pobudować 
budynek mieszkalny jednorodzinny.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 3.600,00 
złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego 
w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do 
dnia 8 września 2011 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, wa-
runkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdza-
jących tożsamość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, 
pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem 
notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po oka-
zaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników 
i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody wydanej przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny 
nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg 
nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie 
później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1-go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do 
Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900- 1500 lub pod numerem telefonu 0-23 69-
33-108 lub 0-23 69-33-115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

B U R M I S T R Z
Grzegorz Arciszewski
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Nieoceniony wolontariat

DODATEK

Raz gorzej raz lepiej

Z okazji obchodzonego obecnie 
roku wolontariatu warto napisać 
nieco o ludziach poświęcających 
swój czas, by pomagać innym. 
Malwina Menich opowie nam kilka 
słów o tym, w jaki sposób poma-
ga rodzinie pani Beaty Szulim, oraz 
zdradzi kilka informacji dotyczą-
cych nasielskiego wolontariatu.
P a n i  B e a t a  S z u l i m  m i e s z k a 
w Nasielsku. Jest samotną matką 
wychowującą dwójkę dzieci. Jej 
syn Norbert porusza się na wózku 
inwalidzkim, a jego młodsza siostra 
cierpi na autyzm. W swojej ciężkiej 
sytuacji pani Szulim nie pozostaje 
samotna. W 2009 r. wprowadziła 
się do mieszkania komunalnego 
przy ul. Sportowej, które dzię-
ki pomocy dobrych ludzi zostało 
gruntownie odremontowane. Od 
pewnego czasu synowi pani Be-
aty, Norbertowi, pomaga młoda 
wolontariuszka Malwina Menich.
Co ją skłoniło, do wstąpienia do 
nasielskiego wolontariatu? – Praw-
dę powiedziawszy, chyba zawsze 
chciałam pomagać innym lu-
dziom – mówi. – Jedni są zabie-
gani, mają jakieś swoje sprawy. 
Inni mogą i chcą zagospodaro-
wać trochę swojego czasu na 
rzecz innych. Ja studiuję week-

endami, a w tygodniu pracuję 
w szkole, więc mam sporo wol-
nego. Na decyzję Malwiny wpływ 
mia ła bratowa, która również 
jest wolontariuszką w nasielskim  
MOPS-ie. – Czasem rozmawia-
łyśmy na ten temat i zdarzało jej 
się wspominać, ile radości daje 
uśmiech osoby, której się poma-
ga – zwierza się.
Norbertowi Malwina Menich po-
maga od listopada 2009 r. Pier-
wo t n i e  m i a ł a  o p i e kowa ć  s i ę 
niepełnosprawną dziewczynką. 
Ta jednak wyjechała, w dodat-
ku osoba do tej pory zajmująca 
się synem pani Szulim nie mogła 
mu poświęcać tyle czasu, co za-
wsze, więc Malwina „wskoczy-
ła” na jej miejsce. – Na początku 
oczywiście było zdenerwowanie, 
czy podpasujemy sobie czy nie – 
opowiada – ale rodzina Szulimów 
okazała się bardzo sympatyczna. 
Pani Beata jest osobą naprawdę 
otwartą i miłą, tak samo jak i Nor-
bert.
Malwina pomaga chłopcu głów-
nie w zajęciach szkolnych. Od-
rabiają razem lekcje, uczą się itp. 
To jednak nie wszystko. – Wraz 
z całą moją rodziną organizowa-
liśmy i przewoziliśmy meble do 

nowego mieszkania pani Szulim. 
Nie chodzę tam jednak tylko dla 
Norberta – wspomina Malwina. – 
Równie ważne jest wysłuchanie 
jego mamy i rozmowa na temat 
problemów, z jakimi się boryka. 
To, o czym rozmawiamy, zosta-
je oczywiście między nami, bo 
mnie jako wolontariusza obowią-
zuje tajemnica.
Niewiele osób należy do nasiel-
skiego wolontariatu. Właściwie jak 
dotąd są to cztery osoby: Malwina 
Menich, Joanna Menich, Regina 
Olszewska i Katarzyna Świderska. 
I, niestety, jest ich o wiele mniej 
niż ludzi, którzy potrzebują pomo-
cy. Dla przykładu sama liczba osób 
niewidomych w Nasielsku przekra-
cza liczbę wolontariuszy. 
Nasielscy wolontariusze zorganizo-
wani są wokół Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Każdy z nich 
indywidualnie ustala dni i godziny 
swojej pracy. Na przykład Malwina 
do Norberta jeździ raz w tygodniu. 
– Z godzinami bywa różnie. Cza-
sem trzeba było dłużej posiedzieć, 
gdy np. Norbert przygotowywał się 
do egzaminów – opowiada Malwi-
na.
Raz na jakiś czas wolontariusze 
spotykają się, by porozmawiać 

o swoich podopiecznych, wymie-
nić się doświadczeniami, czasem 
pomagają sobie wzajemnie przy 
jakimś problemie. Zdaniem Malwi-
ny dużego wsparcia w organizacji 
wolontariatu udziela koordynator-
ka, pani Wioletta Zawadzka. – Jest 
zawsze pod telefonem – mówi. 
– Dodatkowo, choć sama ni-
gdy z tego nie skorzystałam, raz 
w tygodniu pani Wiola jest w pra-
cy trochę dłużej i wtedy każdy 
wolontariusz, który ma jakiś prob-
lem, może przyjść i porozmawiać 
o tym. W ogóle jest ona osobą, 
która spaja nasz wolontariat i na-
pędza go do działania. Zdaniem 
Malwiny dzięki niej w ogóle może 
on istnieć i funkcjonować. – Pani 

O rodzinie Szulimów, samotnej mat-
ce wychowującej dwójkę poważnie 
chorych dzieci, pisaliśmy w minionych 
latach kilkakrotnie. Przypomnijmy, 
że latem 2009 r. po wielu staraniach 
pani Beata otrzymała mieszkanie ko-
munalne. Jest to duży pokój z kuch-
nią przerobiony z pralni znajdującej 
się w budynku gospodarczym na 
jednym z osiedli mieszkaniowych 
w naszym mieście. Wymagało ono 
gruntownego remontu, który udało 
się przeprowadzić dzięki pomocy 
wielu życzliwych osób i na święta 
Bożego Narodzenia 2010 r. rodzina 
zamieszkała już u siebie. Co przez 
ten czas się u nich zmieniło? 
– W domu jest jeszcze dużo rzeczy do 
zrobienia, ale na to potrzeba pienię-
dzy. Dlatego muszę to jakoś rozłożyć 
w czasie. W łazience potrzebna jest 
kabina prysznicowa z brodzikiem. 
Muszę ocieplić podłogę w pokoju 
dzieci, ponieważ tam leży tylko len-
teks. Koniecznie też trzeba wymienić 
okna, bo są nieszczelne, i coś zrobić 
z drzwiami wejściowymi, bo strasznie 
nimi wieje. Jeśli nie uda się ich wymienić 
na nowe, to chociaż trzeba będzie 
zrobić jakiś wiatrołap – wylicza pani 
Beata. Ale najważniejszą sprawą, której 
nie udało się dokończyć w listopadzie 
ubiegłego roku, jest ocieplenie bu-
dynku z zewnątrz. Materiały takie jak 
styropian i kleje rodzina otrzymała od 
prywatnej firmy jako darowiznę. – To 
był przypadek, pomógł nam przedsta-
wiciel firmy, w której kupiłam wózek 
dla syna. Widział naszą trudną sytu-
ację – dodaje. 
Dzieci są zadowolone, ponieważ każ-
de ma swój kąt. Angelika wyciszyła 
się i jest zdecydowanie spokojniejsza. 
Natomiast Norbert uczy się w Zespole 

Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej, 
gdzie, jak podkreśla pani Beata, za-
równo przez uczniów, jak i nauczycieli 
został przyjęty bardzo życzliwie. Przez 
ostatnie miesiące Norbert miał jednak 
poważne kłopoty ze zdrowiem i bar-
dzo dużo czasu spędził w szpitalach. 
W sumie przeszedł trzy operacje. Jego 
leczenie jest kosztowne, ale wymaga 
też wielu poświęceń ze strony najbliż-
szych. Dlatego pani Beata bardzo 
sobie ceni wsparcie Malwiny Menich, 
która pomaga całej trójce w życiu 
codziennym. 
To nie koniec zmian na lepsze. Pani 
Beata mimo wielu obowiązków 
zdecydowała się uzupełnić swoje 
wykształcenie. Od roku uczęsz-
cza do Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Pułtusku. 
– Od dawna myślałam o szkole, ale 
wcześniej nie miałam na to szans, aż 
w końcu postanowiłam spróbować. 
Przyznaję, że nauczyciele są wyma-
gający, ale daję sobie radę – mówi 
pani Beata. – Staram się nie planować 
niczego na przyszłość, ale chciałabym 
też zrobić prawo jazdy – dodaje.
Rodzina Szulimów już od 8 lat mieszka 
w Nasielsku. – Przeprowadzka tu 
z perspektywy czasu, który upły-
nął, to była moja najlepsza decyzja. 
Życie na wsi z dwojgiem niepełno-
sprawnych dzieci byłoby jeszcze dużo 
trudniejsze – stwierdza pani Beata 
i dodaje – Spotkałam tu naprawdę 
wiele życzliwych osób i sądzę, że 
wszyscy, którzy narzekają na Nasielsk 
i nasielszczan, po prostu nie doceniają 
tego, co tu jest.

(i.)

Wiola jest dla nas dostępna dzień 
i noc – konkluduje. – Nasielski 
wolontariat bardzo dużo jej za-
wdzięcza.
Malwina szczerze zachęca wszyst-
kich do wstąpienia w szeregi na-
sielskich wolontariuszy: – Czasem 
natrafiam na osoby, które mówią, 
że chciałyby pomóc, ale nie wie-
dzą, jak to wygląda i czy sobie po-
radzą. A to nie jest nic strasznego! 
Poza tym, jeśli ktoś nie może po-
radzić sobie z podopiecznym, to 
może wybrać sobie inną osobę. 
Nikt tutaj nie będzie miał mu tego 
za złe. Warto pomagać, bo to, co 
otrzymujemy z wolontariatu i kon-
taktów z ludźmi, jest nieocenione.

Paweł Kozłowski

KULTURA

Pułtusk w grafikach Nasielszczanina 
Pan Jacek Gałężewski, 
mieszkaniec naszej 
gminy, już od blisko 
40 lat hobbystycznie 
zajmujący się malar-
stwem, rzeźbą i grafi-
ką, jest bardzo dobrze 
znany Czytelnikom 
„ Życ i a  N a s i e l s k a”.  
W naszym czasopi-
śmie, w cyklu „Blisko 
Bliżej” ukazywały się 
już grafiki autorstwa 
tego artysty ukazujące 
ciekawe budynki na-
szego miasta. Ostatnio 
w ramach tego cyklu 
prezentowane był y 
prz ydrożne f igurk i 
i kapliczki. 
Tym razem pana Ja-
cka, który sam mówi 
o sobie, że jest artystą 
nieprofesjonalnym, 
urzekła architektu-
ra pobliskiego Pułtu-
ska. O tym, że jest to 
miasteczko, w którym 
nadal można znaleźć 
wiele cennych zabyt-
ków, na czele z ko-
legiatą i najdłuższym 
b rukowanym r yn -
kiem w Europie, niko-
go przekonywać nie 
trzeba. W najbliższych 
numerach ŻN będzie-
my wiec pokazywać 
grafiki nasielskiego ar-
tysty, na których upa-
miętnił on zabytkowe 
obiekty Pułtuska. 

red.
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Zygzak McQueen trzy razy wygrał 
wyścig Piston Cup Championship 
w Kalifornii. Nadal mieszka w Chłod-
nicy Górskiej przy autostradzie 66, 
przyjaźni się ze Złomkiem i pozo-
stałymi autami. Otrzymuje propo-
zycję udziału w pierwszym wielkim 
światowym Grand Prix, podczas któ-
rego ma zostać wyłoniony najszybszy samochód świata. Zawody odbywają 
się w Japonii i kilku krajach Europy. W podróży towarzyszy mu wierny kum-
pel Złomek, który nie ma obycia w świecie i zaczyna irytować McQueena. 
W dodatku Złomek zostaje wzięty przypadkowo za amerykańskiego tajne-
go agenta. Wraz z brytyjskim szpiegiem Seanem McMission wpada na trop 
spisku związanego z wyścigami. Tymczasem Zygzak musi sobie dać radę 
z groźnymi sportowymi przeciwnikami, z zadufanym Francesco Paltegum-
mim na czele.

Szczegóły  www.noknasielsk.pl

Baran 21.03.–19.04.
Nie obawiaj się teraz stawiać warunków 
i żądań w pracy. Masz bardzo wiele atutów, 
rozsadza Cię energia, potrafisz zadbać o swoje 
interesy. Pamiętaj, że musisz udowodnić swoją 
wartość.  Sprawy uczuciowe będą i tak się teraz 

gmatwać, więc nie dokładaj sobie zbędnych stresów.

Byk 20.04.–20.05.
Zachowaj spokój, nie skłócaj się ze wszystkimi. 
Dla tych, którzy ostatnio zmienili stanowisko, 
nadchodzi czas trudnych decyzji kadrowych. 
Nowa znajomość może okazać się niezwykle 
interesująca dla tych, którzy nie zamierzali 
szukać nikogo dla siebie.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
Wokół Ciebie będą się teraz kłębić cudze 
emocje i kłopoty. Zachowuj się tak, aby teraz 
nikt Cię nie zauważał. Zwłaszcza jeśli w Twojej 
firmie ostatnio zmienił się szef. Twoi koledzy 
będą chcieli za wszelką cenę się wybić, nie idź 
w ich ślady. Mogą się pojawić małe komplikacje 
w sprawach osobistych.

Rak 22.06.–22.07.
Nie pozwól doprowadzić do sytuacji, w której 
dla tzw. świętego spokoju miałbyś wycofać się 
z zaplanowanych przedsięwzięć. Zbyt długo 
pracowałeś na opinię i zaufanie w swojej pracy, 

aby teraz wystawiać to na szwank.

Lew 23.07.–22.08.
Jeżeli teraz przyjaciele ponownie zarzucą Cię 
prośbami o przysługę, to będziesz musiał tę 
kwestię rozwiązać bardzo dyplomatycznie. 
Konflikt zawiśnie w powietrzu, nie daj 
się więc sprowokować ani wyprowadzić 
z równowagi.

Panna 23.08.–22.09.
Teraz, częściej niż do tej pory, będziesz 
czekać na innych. Ludzie, wśród których 
żyjesz, są Ci wprawdzie pomocni, ale coraz 
częściej domagać się będą, abyś odpłacił im 
wzajemnością. Ktoś, na kogo bardzo liczyłeś, 
zamiast pomocy ustawi Ci wysoko poprzeczkę. 
Musisz udowodnić, że warto było na Ciebie 
liczyć i zainwestować. 

Waga 23.09.–22.10.
To dla Ciebie dobry czas na nawiązywanie 
znajomości i kontaktów na niwie zawodowej. 
Możesz teraz dobrze zainwestować posiadane 
pieniądze. W sprawach rodzinnych potrzeba 
trochę więcej cierpliwości. Wprawdzie jesteś 
w świetnej formie, ale nie powinieneś brać na 
siebie zbyt wiele obowiązków.

Skorpion 23.10.–21.11.
Warto teraz rozejrzeć się za nowymi 
możliwościami zawodowymi. Tylko tak dasz sobie 
możliwość poprawy finansowej i sposobność 
do planowania zmian wymagających większych 
inwestycji finansowych. W domu mogą nadejść 
ciche dni i wzajemne wyrzuty.

Strzelec 22.11.–21.12.
Jesteś zbyt ambitny i przykładasz się w pracy, 
by zauważono Cię i doceniono. Ale nie jest to 
jednoznaczne z koniecznością poświęcenia pracy 
całego swojego czasu. Nie należy też stawać na 
głowie, aby odnieść sukces. Na wszystko jest 
stosowna pora. Warto pojechać na urlop.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Jeśli byłeś ze zwierzchnikiem na wojennej ścieżce, 
to właśnie teraz możesz zawrzeć korzystny 
kompromis. Powinieneś liczyć w tych dniach 
na swój talent dyplomatyczny i umiejętność 
negocjacji. Być może uda Ci się wykorzystać 
wiele okazji, które wymknęły Ci się z rąk.

Wodnik 20.01.–18.02.
Jeżeli czujesz, że wszystko Cię przerasta i że 
pracujesz za kogoś, to nie dawaj się ponieść 
ambicji i nie podejmuj nowych zadań. Musisz 
teraz dobrze rozważyć, czy Twoje działania nie 
przypominają walki z wiatrakami. Nadchodzi 
czas, kiedy będziesz mógł spełnić swoje 
najskrytsze marzenia.

Ryby 19.02.–20.03.
Cokolwiek będzie się teraz działo, to tylko Ty 
będziesz w stanie rozdawać karty i kontrolować 
sytuację nawet w detalach. Osoby pracujące we 
własnej firmie mogą w tych dniach otrzymać dziwną 
propozycję współpracy. Nie odrzucaj jej, bo jest to 
dla Ciebie bardzo interesujący kontakt na dziś i na 
jutro.

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

LATO W MIEŚCIE

Lipiec w bibliotece
Informacja

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola w Nasielsku informuje,  
że w sierpniu br. Samorządowe Przedszkole w Nasielsku organizu-
je dyżur dla dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 
2010/2011, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. 
Przedszkole będzie czynne w godzinach 6.00–17.00.
Chętnych serdecznie zapraszamy.

Hanna Szumska  
dyrektor Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

Pogoda w pierwszym miesią-
cu wakacji nas nie rozpiesz-
czała. Dlatego te dzieci, które 
spędzały ten czas w domu, 
chętnie korzystały z zajęć, 
które proponowała im Miej-
s ko - G m i n n a  B i b l i o t e k a 
w Nasielsku. 
– Dzieci chętnie do nas przy-
chodziły, nawet na dwie lub 
trzy godziny dziennie. Ale 
największe zainteresowa-
nie naszymi zajęciami było 
w czwartki – mówi Izabela 
Mazińska z nasielskiej MGBP.
W każdy lipcowy czwartek 
zajęcia rozpoczynały o godz. 

10.00 i trwał y do 15.00. 
W czytelni odbywało się 
głośne czytanie książek, po 
czym dzieci przygotowywa-
ły do nich ilustracje. Miały też 
możliwość lepienia figurek 
z plasteliny. Kiedy była ładna 
pogoda, na placu przed bu-
dynkiem biblioteki dzieci ry-
sowały kolorową kredą różne 
historyjki i  uczestniczył y 
w grach i zabawach z wyko-
rzystaniem skakanki czy piłki. 
Przez cały ten czas dzieci 
były pod opieką pracowni-
ków nasielskiej biblioteki, zaś 

zabawy organizowała i prowadziła 
pani Zofia Niesłuchowska. 
Warto pamiętać, że przez całe wa-
kacje codziennie czynna jest nie 
tylko wypożyczalnia książek i czy-
telnia, ale także pracownia kom-
puterowa. Jak mówią pracownicy 
biblioteki, pracownia komputero-
wa cieszy się szczególnie dużym 
powodzeniem w deszczowe dni. 
W lipcu nawet do 10 osób dzien-
nie korzystało z komputerów. Były 
to na ogół dzieci ze starszych klas 
szkoły podstawowej i z gimna-
zjum.

(red.)
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DROBNE
Sprzedam łóżko 1os. nowe, fotele, kom-
plet wypoczynkowy, komodę pod TV, 
huśtawkę ogrodową drewnianą, lustro 
kryształowe do łazienki, rowery, dywa-
ny. Tel. 505 359 438.

Sprzedam dom (bliźniak) o pow.  
60 m2 z działką 1500 m2 w Cieksynie + 
budynek gospodarczy. Tel. 600 984 911.

Instalacje elektryczne, systemy alar-
mowe. Tanio- profesjonalnie. Tel. 518 
529 925.

Firma z Nasielska przyjmie praktykan-
tów w zawodzie elektryk. Tel. 518 529 
925.

Usługi elektroinstalacyjne. Tanio!  
Tel. 600 817 350.

Kupię siano i słomę. Odbiór własnym 
transportem. Tel. 501 622 076.

Hydraulika. Tel. 506 178 967.

Sprzedam działki  budowlane w 
Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 
797 766.

Schody. Tel. 503 401 399.

Mieszkanie do wynajęcia M 4 z peł-
nym wyposażeniem Nasielsk. Tel. 511 
848 639.

Usługi elektroinstalacyjne: montaż, 
naprawa awarii 24h. Najtaniej!. www.
elpul.pl . Tel. 724 281 986; 600 817 350. .

Sprzedam działki budowlane, uzbro-
jone, blisko PKP Studzianki. Tel. 784 
528 758.  

Sprzedaż działek budowlanych.  
Tel. 602 43 23 38. 

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Zamienię 72 m2 Warszawska - parter  
na mniejsze. Tel. 660 76 94 52.

S p r z e d a m  d z i a ł k ę  b u d o w l a n ą  
w Nasielsku 615 m2 wszystkie media. 
Tel. 602 42 68 92; 510 20 58 81.

Kupię każdą ilość słomy Siennica  
k. Nasielska. Tel. 794 688 193, 518 333 
978.

Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131.

Dam pracę na stanowisku kierowni-
czym w przedsiębiorstwie związanym z 
agrobiznesem, preferowane wykształ-
cenie rolnicze lub żywienie człowieka, 
okolice Nasielska. Tel. 602 303 143.

Sprzedam dom jednorodzinny w miarę 
nowy, powierzchnia 88 m2, gaz ziemny. 
Pieścirogi Stare. Tel. (23) 693 16 88.

Zbieramy olej przepalony od maszyn 
rolniczych i wszelkiego rodzaju po-
jazdów oraz zużyty olej kuchenny.  
Tel. 601 805 546.

Sprzedam quada. Tel. 696 257 475.

Hotel-Restauracja w Pułtusku poszu-
kuje doświadczonych kucharzy/ki ze 
specjalnością kuchni polskiej. Tel. 504 
920 550

Do wynajęcia budynek o powierzchni 
370 m2 usytuowany na działce o po-
wierzchni 6200 m2. Okolice Nasielska. 
Tel. 695 119 982.

Sprzedam przyczepę samozbierającą, 
stan bardzo dobry. Tel. 923) 694 00 86.

Sprzedam ziemię 4,26 ha w Lubominie. 
Tel. 668 176 524.

Sprzedam labradora, rodowód.  
Tel. 603 780 161.

Lokal użytkowy do wynajęcia 32 m2. 
Tel. 500 556 759.

Lokal do wynajęcia w centrum Nasielska. 
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Tel. (23) 693 08 20, 506 205 831.

Zatrudnię przy budowie kanalizacji 

odwodnieniowej instalatorów oraz 

kierowcę z kat. A na busa emeryta 

lub rencistę. Tel. 534 353 444.

Zatrudnię opiekunkę do 2-letniego 

chłopca od września, dzwonić po 16.00. 

Tel. 602 250 413.

Sprzedam działki budowlane, Nowe 

Pieścirogi. Tel. 501 845 570.

Sprzedam mieszkanie M2 38,8 m2, III 

piętro w Nasielsku osiedle Piłsudskiego. 

Tel. 507 359 505.

Zatrudnię mechanika samochodowego 

w Nasielsku. Tel. 609 275 097, 508 

372 461.

Tanio sprzedam kuchnię gazową i meble 

używane: narożnik, wersalka, dywany 

itp. Tel. (23) 693 13 60.

Pranie tapicerek samochodowych.  

Tel. 693 021 707.

Sprzedam meble pokojowe stan dobry 

cena 280 zł. Tel. 531 518 511.

Poszukuję pracy: dozorstwo, prace 

porządkowe. Tel. 781 555 045.

BHP: szkolenia wstępne i okresowe, 

ocena ryzyka zawodowego. Tel. 606 

363 888.Sprzedam działkę 2000 m2 

z domem w Starych Pieścirogach z 

dostępem do mediów. Tel. 696 990 459.

Sprzedam słomę w kostkach suchą ze 

stodoły. Tel. 606 423 338.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Cennik reklam 
i ogłoszeń 

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena 
netto zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podzię-
kowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,85 

4. artykuł promocyjno-reklamo-
wy 1 str. + foto 800,00

5. insert – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe  
3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe  
6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe  
13 edycji i więcej

do 
50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm,  
objętość: 20 modułów 

wymiary pojedynczego modułu  
ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 47 mm
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Awans – to był tylko sen

Przykre przebudzenie
Marzenie o awansie Żbika 
do IV ligi prysło jak myd-
lana bańka. Skończył się 
piękny sen, ale to prze-
świadczenie nie wynika 
jednak z powodu zajęte-
go w ligowej tabeli miej-
sca. To miejsce jest godne, 
bo medalowe (3.). Zdoby-
te w dodatku w bardzo 
dobrej warszawskiej lidze 
okręgowej. Można rów-
nież przeboleć brak awan-
su.
To przebudzenie nastąpiło 
nieco później, bo w mo-
mencie, kiedy drużyna 
rozpoczęła przygotowa-
nia do nowego sezonu 
rozgrywek piłkarskich. 
Poprzedniej drużyny już 
nie ma. Budowana jest 
nowa. Ma być oparta na 
miejscowych piłkarzach, 
głównie na piłkarskiej młodzieży. 
I ma ją poprowadzić, jak już pisali-
śmy, doświadczony trener Grze-
gorz Zmitrowicz z Nowego Dworu 
Mazowieckiego, mając do pomocy 
Łukasza Gołębiewskiego z Nasielska. 
Po pierwszym sprawdzianie, o któ-
rym pisaliśmy w poprzednim nu-
merze, z drużyną WKS Rząśnik 
(klasa A 2:2), byliśmy pełni nadziei, 
że aktualny skład, przy dużym na-
kładzie pracy, może wystarczyć, aby 
zająć dobre miejsce w ciechanow-
sko-ostrołęckiej lidze okręgowej. 
Jeszcze bardziej obiecujący był 
drugi mecz kontrolny z GLKS-em 
Nadarzyn. Tym razem przeciwni-
kiem była drużyna z „wyższej pół-
ki”. W ubiegłym sezonie zespół ten 
grał bowiem w II lidze i zajął miej-
sce w środku tabeli. Zarząd klubu ze 
względów finansowych postanowił 
jednak zrezygnować z gry w dru-
giej lidze. W efekcie drużyna bę-
dzie występować w lidze czwartej. 
Większość zawodników grających 
w ubiegłym sezonie w II lidze po-
szukała sobie nowych klubów. Na 
sprawdzian do Nasielska przyjecha-
ła właściwie nowa już drużyna. Oka-
zało się, że reprezentuje poziom 
zbliżony do naszego. Znalazło to 
odzwierciedlenie w wyniku meczu, 
który zakończył się remisem 1:1.
To nie wynik budził jednak zado-
wolenie, lecz gra naszego zespołu. 
Kibicom podobało się to, że nasi 
piłkarze podjęli walkę. Wychodzili 
zwycięsko z pojedynków jeden na 
jednego, pokazali niezłą organiza-
cję gry zarówno w liniach ofensyw-
nych jak i defensywnych. Nie było 
dla nich piłek straconych.
W tym meczu w drużynie z Nada-
rzyna w bramce wystąpił Grzegorz 
Szamotulski. To sława. Ma za sobą 
występy w drużynach najwyższych 
lig: Polski i Europy. 13 razy grał w re-
prezentacji Polski. W Nasielsku nie 
zachował czystego konta. Piłkę 
z siatki musiał wyjmować po strzale 
Marcina Gumowskiego.
Kolejne, trzecie spotkanie kontrol-
ne, przyniosło wielkie rozczarowa-
nie. Przeciwnikiem była drużyna 
z A klasy warszawskiej, Świt Warsza-

wa. W swojej grupie zajęła miejsce 
w środku tabeli. Prezentowane przez 
nią w Nasielsku umiejętności były 
mierne. I ta drużyna, w Nasielsku, po-
konała wysoko nasz zespół 4:0 (0:0). 
W tym wypadku nie można mówić 
o tym, że wyniki w spotkaniach 
sparingowych są rzeczą drugo-
rzędną. Nie można też zasłaniać 
się tym, że w zespole zabrakło kil-
ku zawodników, że grało wielu za-
wodników młodych. Po prostu 
tego, co widzieliśmy, nie można ni-
czym usprawiedliwić. A do rozpo-
częcia rozgrywek pozostało czasu 
niewiele, bo tylko trzy tygodnie. 
Czy trener Zmitrowicz jest w stanie 
przez krótki czas tak przygotować 
zespół, aby mógł godnie repre-
zentować naszą gminę w ligowych 
rozgrywkach? Bo o awansie trzeba 
raczej zapomnieć.
On, trener ligowej drużyny se-
niorów, nie może przecież uczyć 
potencjalnych kandydatów do ze-
społu piłkarskiego abecadła. Stąd nie 
oczekujmy od niego cudów i dajmy 
mu czas na stworzenie drużyny.
W  m i n i o n ą  s o b o t ę  n a  n a -
szym stadionie odbył się jesz-
cze jeden mecz . W Nasielsku 
wyznaczyli sobie spotkanie wice-
mistrzowie warszawskich grup IV 
ligi – Bug Wyszków i Mszczono-

wianka Mszczonów. Zwyciężyła 
drużyna z Wyszkowa 3:1. Spot-
kanie stało na dobrym poziomie. 
Bardziej dynamiczną drużyną był 
zespół z Mszczonowa. Częściej 
miał piłkę, przeprowadził więcej 
dynamicznych akcji, raził jednak 
nieskutecznością. Za to skutecz-
ni byli wyszkowianie. I tylko szko-
da, że nasi piłkarze nie obserwowali 
tego meczu.
Z zespołem z Mszczonowa spotka 
się też nasza drużyna. Do pojedyn-
ku dojdzie 6 sierpnia. Czy Żbika bę-
dzie już stać, aby podjąć walkę z tak 
dobrym zespołem? To przecież 
czołówka IV ligi i niewątpliwy kan-
dydat do awansu.
To, że drużyna z Mszczonowa roze-
grała swój mecz sparingowy z Bu-
giem Wyszków w Nasielsku, i to, że 
spotka się z naszym Żbikiem, nie jest 
dziełem przypadku. Wiceprezesem 
klubu jest nasielszczanin Andrzej 
Czeremurzyński. Tu uczył się piłkar-
stwa. Reprezentował nasze miasto 
i swoją drużynę Żbiczki w turnieju 
międzynarodowym. Uprawiał rów-
nież, i to z powodzeniem, tenis sto-
łowy (III liga). I to jest właśnie jeden 
z chłopców z tamtych lat. Wpraw-
dzie sam już nie gra, ale stwarza wa-
runki gry innym.

xyz


